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Schoolzwemmen op woensdag 

Vandaag is de laatste keer dat groep 5 op woensdag onder schooltijd 
heeft gezwommen. Na de voorjaarsvakantie gaat groep 4 zwemmen 
op woensdag onder schooltijd. We zullen om 10.30 uur met de bus 
van school vertrekken naar zwembad Oostervant. Om 12.30 uur zijn 
we weer terug op school en kunnen de kinderen daar opgehaald 
worden. Als u wilt komen kijken bent u natuurlijk van harte welkom in 
het zwembad.   

Het is handig als de kinderen vanaf na de voorjaarsvakantie iedere woensdag makkelijke 
kleding aan hebben. Laat waardevolle spullen als sieraden thuis. De kinderen hebben voor het 
zwemmen een zwemtas nodig met daarin een handdoek en een zwembroek, badpak of bikini.  
 
De Schoolschijver, Maranke Rinck 
Beste allemaal,  
 
De kinderen hebben in de lessen van de Schoolschrijver al mooie, creatieve verhalen 
geschreven. Ze kwamen op goede ideeen door te rollen met verhaal-dobbelstenen. Op deze 
dobbelstenen staan geen stippen, maar plaatjes. Een bril, bijvoorbeeld. En een koning. Of een 
planeet. Door die verschillende plaatjes met elkaar te combineren, ontstaat eigenlijk vanzelf al 
een verhaal. Ik heb dit ook laten zien op de drukbezochte ouderbijeenkomst. Wat een feest om 
te praten met zoveel betrokken, enthousiaste ouders!  
Verder heb ik in de klassen het beroemde prentenboek De krijtjes staken – van Oliver Jeffers, 
voorgelezen. Ook in groep 7 was het boek een succes, prentenboeken zijn niet alleen leuk voor 
jongere kinderen. De meeste kinderen hebben daarna zelf weer een verhaal geschreven en 
een tekening met een krijtje gemaakt. Binnenkort kunt u ook eens in de les komen kijken en het 
werk van uw kinderen bekijken. 
 
Hartelijke groeten,  
Maranke Rinck 
 

 
 
 
 
 
Inloop in groep 4 
Na de voorjaarsvakantie komt de inloop van groep 4 op 
dinsdagochtend van 8.30 tot 9.00 te vervallen. In plaats 
daarvan houden we een uitloop op elke vrijdagmiddag 
van 14.45 tot 15.15. De vorm blijft hetzelfde. We doen 
reken- en taalspellen. Alle ouders zijn dus na de 
voorjaarsvakantie elke vrijdagmiddag welkom om mee te 
doen en te leren met de kinderen tijdens onze uitloop.  
 
 



 
 
Gymles met juf Elzine 
Na de voorjaarsvakantie komt juf Elzine weer de gymlessen verzorgen. De gymlessen zijn dan 
op maan-, dins- en woensdag. We bedanken meester Nick voor zijn inzet in deze periode. 
 

 

Ouderkamer 
Belangrijke data 
Donderdag  22 februari om 8.30   uur: Themabijeenkomst voor de ouders van de 
                                                             peuterschool,puberteit. 
 

Kalendermaand:  

februari en maart 

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

vr 23 Uiterlijke inschrijving Dammen: kwalificatie The Final gr 5/6 – 7/8 

za 24 Start  Voorjaarsvakantie 
ma 05  

di 06  

woe 07  

do 08  

vr 09 14.45-15.15 uur inloop in groep 4 

za 10  

zo 11  

ma 12  

di 13 08.45 uur op de koffie bij de directie in de ouderkamer 

woe 14  

do 15 08.45 uur Onwijze moeders met Wilco, onze wijkagent in de 
ouderkamer 

vr 16 14.45-15.15 uur inloop in groep 4 

za 17  

zo 18  

 

Tijd Maandag  Tijd Dinsdag Tijd woe woe 

08.30 – 09.15 uur Groep 3  08.30 – 09.15 uur Groep  8 08.30-09.15 Groep 3  

09.15 – 10.00 uur  Groep 4 09.15 – 10.00 uur  Groep  7 09.15-10.00 Groep 6 

10.00 - 10.45 uur Groep 5 10.00 – 10.45 uur Groep  5 10.00- 11.00 Ambu LF 

11.15 – 12.00 uur Groep 6 11.15 – 12.00 uur Groep 6 11.00- 11.45 Groep 7 

    11.45- 12.30 Groep 8 

13.10 – 13.55 uur Groep 8 13.10 – 13.55 uur Groep 4   

13.55 – 14.40 uur  Groep 7 13.55 – 14.40 uur  Groep 3   


