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Terugblik Zorgochtend 
Afgelopen donderdag (25 januari) was er een zorgochtend op onze school. Hierbij waren 
zorgdeskundigen en ouders uitgenodigd om zo kennis te maken met alle zorg binnen en buiten 
school. Het was een zeer geslaagde ochtend. Zowel de ouders als alle genodigden 
zorgdeskundigen waren er zeer over te spreken.  
Enkele uitspraken die we terugkregen van ouders die er waren: 
“Wat fijn dat alle deskundigen in een keer bij elkaar zijn, dan weten we wat er allemaal mogelijk 
is!”  
“Ik wist niet dat dat allemaal mogelijk was bij Stichting Meedoen, wat fijn om te weten, daar kan 
ik wat mee” 

  
 
  
 
 
 
Het optreden Mozakoor & Mozaband was werkelijk fantastisch 
Afgelopen zondag was het dan zover..het optreden was fantastisch!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vervanging verlof Jori 
Over een aantal weken is het zover en dan gaat juf Jori met zwangerschapsverlof. We kunnen 
haar intern vervangen, juf Reinanke is en blijft een vast gezicht voor groep 8. Juf Annemarie 
komt de andere dagen voor de groep, ook zij is een bekende voor de leerlingen van de groep.  
 
 

Bedankt voor jullie komst en bijdrage deze 

ochtend. Met elkaar vormen we een team! 

Tip:                                 

Het volgende schooljaar komt er weer een 

zorgochtend op het programma in de 

ouderkamer.  

 



 
 
Extra vrije dagen 
In overleg met de MR zijn er nog 3 extra vrije dagen gepland voor dit schooljaar. Op woensdag 
23 mei zijn de leerlingen ook vrij waardoor het een lang Pinksterweekend wordt. 
Op donderdag 12 en vrijdag 13 juli zijn de leerlingen ook vrij. Dat betekent dat woensdag 11 juli 
2018 de laatste schooldag is. 
 
Nieuwsbrief ontvangen 
We hebben gehoord dat heel veel ouders de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen. Het kan zijn 
dat wij niet uw e-mailadres hebben. Daarom krijgt u vandaag een brief mee waarin u uw e-mail 
kan doorgeven zodat wij die in ons bestand kunnen zetten. 
De nieuwsbrief staat ook op onze website. 
 
Ouderkamer 
Belangrijke data 
Maandag    05 februari om 10.15 uur:   Huiswerkklas voor de ouders van groep 5 met juf Judy. 
Donderdag 15 februari om  08.30 uur:  Workshop voor de ouders met onze Schoolschrijver, 
                                                               Maranke Rinck. 
Dinsdag      20 februari om 08.30 uur:   Project “Onwijze ouders”, samen met onze wijkagent, 
                                                               Wilco Berenschot. 
Donderdag  22 februari om 08.30 uur:  Themabijeenkomst voor de ouders van de 
                                                               peuterschool,puberteit. 

Kalendermaand: Januari en februari 

dag datum activiteit 

wo  31  

Februari 
do 01  15:30 – 16:30 uur Naschoolse activiteit Korfbal groep 3 en 4 

vr  02   

za 03  

zo 04  

ma 05  

di 06  

woe 07  

do 08 Onder gymtijd een clinic voor groep 3&4. 

vr 09  

za 10  

zo 11  

ma 12  

di 13  

woe 14  

do 15 08.:30 uur: Workshop voor de ouders met onze Schoolschrijver, 
Maranke Rinck. 
Onder gymtijd een clinic voor groep 3&4. 

vr 16  

za 17  

zo 18  

ma 19  

di 20 08:30   uur: Project “Onwijze ouders”, samen met onze wijkagent, 
Wilco Berenschot. 

woe 21  

do 22 08:30   uur: Themabijeenkomst voor de ouders van de 
peuterschool,puberteit. 
Onder gymtijd een clinic voor groep 3&4. 

vr 23  

za 24 Start  Voorjaarsvakantie 

 


