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Gelukkig nieuwjaar  

Wat fijn dat bijna alle kinderen en leerkrachten de eerste schooldag 
van dit nieuwe jaar weer gezond en wel naar school konden. Een 
tiental kinderen moest helaas nog even wachten. Zij bleken of 
corona te hebben, of in quarantaine te moeten. Ook juf Anita moest 
deze week thuisblijven, maar haar quarantaine zit er maandag 
gelukkig weer op. 
We hopen van harte dat we dit nieuwe jaar steeds minder (vaak) 
verrast zullen worden met maatregelen om het virus te beteugelen. 
Hopelijk kunnen we de rest van het schooljaar weer heerlijk 
ongestoord met de kinderen werken.  
 

 

Inspiratiedag  

Afgelopen maandag heeft het team een inspirerende studiedag 
gehad. We deden dit zowel digitaal als fysiek ( op anderhalve 
meter) in het gebouw en tijdens een wandeling door de wijk. Het 
thema was: Visie op leren. We hebben uitvoerig met elkaar 
gesproken over hoe we onze visie op leren zien en wat dat betekent 
voor de korte- en lange-termijn keuzes die we maken. 
Het was een waardevolle dag waar we energie van kregen!  
  

Letterfeest groep 3  

Op vrijdag 21 januari hebben de kinderen van groep 3 een feestje! 
Zij hebben dan alle letters aangeboden gekregen en dat succes 
moet je vieren! Ze gaan er met elkaar een gezellige dag van maken 
met lekkers en leuke activiteiten.  We hebben gehoord dat meester 
Theo ook langskomt om officieel aan iedereen een letterdiploma uit 
te reiken……..! Hoe leuk is dat!?  
 

 
Lesvrije dag  

De eerstvolgende lesvrije dag op 31 januari staat in het teken van 
de keuze voor een nieuwe methode voor wereldoriëntatie.  
Daaronder vallen o.a. de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, 
verkeer en biologie. 
De afwegingen en ideeën die we tijdens onze studiedag van 
afgelopen maandag langs zagen komen, helpen ons bij het maken 
van een weloverwogen keuze. We zullen eerst proeflessen gaan 
geven met de gekozen methode en daarna zal een invoeringstraject 
plaatsvinden. Hopelijk kunnen we in het nieuwe schooljaar dan met 
deze methode starten.  
 

 

Nieuwsbrief 5, januari  
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MR-vergadering  

Op 8 februari vergadert de MR weer. Bij de MR vergadering, die 
openbaar is, schuiven in elk geval altijd de directie en de 
activiteitencommissie aan. 
 

 

Verkeersweek  

Op woensdag 9 en donderdag 10 februari is het weer tijd voor een 
Verkeersweek.  
Daarin vragen we alle ouders en kinderen weer gericht om zich aan 
de verkeersafspraken te houden, voor wat betreft het parkeren. 
We dagen iedereen uit om, voor zover mogelijk, lopend of op de 
fiets naar school te komen. Een leuke bijkomstigheid: Als dat lukt 
wordt er een muntje verdiend. De klas met de meeste muntjes 
wint! 
 

 

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8  

Op 16 en 17 februari voeren de leerkrachten van groep 8 met de 
ouders gesprekken over het eindadvies voor het VO. Als er bij 
ouders en/of kinderen twijfel bestaat over de keuze, is er ook 
ruimte om wat specifieker op een bepaalde school in te gaan. 
De ouders worden hiervoor via Klasbord door de leerkrachten 
uitgenodigd. 
  

 

Spreekavonden  

Op 17 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Op 
22 en 23 februari zijn er de spreekavonden. U wordt daar door de 
leerkracht voor uitgenodigd via Klasbord. 
 

 

Lesvrije dag en vakantie  

De laatste dag voor de Voorjaarsvakantie is, zoals al bijna 
gebruikelijk, weer een lesvrije dag. Zo kan de vakantie iets vroeger 
beginnen. We hopen tegen die tijd op een onbekommerde 
(ski?)vakantie. 
 

 

 

KOELKASTLIJSTJE 
21 jan Letterfeest groep 3 
31 jan Lesvrije dag 
4 feb Nieuwsbrief 6 
8 feb MR-vergadering 
9 en 10 feb Verkeersweek II 
16 en 17 feb. Adviesgesprekken VO groep 8 
22 en 23 feb Spreekavonden groep 1 t/m 7 
25 feb Lesvrije dag, start Voorjaarsvakantie 

 
 

 


