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Inschrijving nieuwe leerlingen 

Op maandag 6 februari is er na schooltijd gelegenheid om nieuwe leerlingen in te schrijven, maar het 
is zeker ook mogelijk om een persoonlijke afspraak hiervoor te maken. Stuur gerust een mailtje of 
bel even naar de school om een datum en tijdstip af te spreken. Bij het inschrijven graag de zorgpas 
van uw kind meenemen. 

Mocht er bij u in de buurt een gezin wonen waarvan nog geen kinderen op school zitten, dan is het 
fijn als u deze informatie aan hen doorgeeft; alvast dank! 

 

 

 

Maandag 6 februari 

Inschrijving nieuwe leerlingen 

 

Woensdag 8 februari 

Open lessen/ rapport 1 

 

Dinsdag 14 februari 

Tienminutengesprekken 

 

Donderdag 16 februari 

Tienminutengesprekken 

 

Vrijdag 24 februari 

Studiedag team 

 

Dinsdag 7 maart  

Hoofdluiscontrole 

 

Woensdag 8 maart 

Biddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de kerstvakantie mochten we alle kinderen 
weer op school ontmoeten; fijn om al die 
bekende gezichten weer te zien en weer met de 
kinderen aan de slag te mogen! 

 

Inmiddels liggen er alweer een paar 
schoolweken achter ons. Op 25 januari hadden 
we een gezellig en lekker voorleesontbijt; de 
ouders van de oudercommissie hebben dit  
supergoed voor ons geregeld, dank jullie wel! 
Overigens zien we ook heel regelmatig andere 
ouders die op school een handje helpen; ook 
jullie heel erg bedankt voor alle hulp; we 
waarderen dit zeer! 

 

De afgelopen weken zijn we druk geweest met 
het afnemen van de cito-toetsen; voor veel 
kinderen best een beetje een spannende zaak. 

Uiteraard houden we u op de hoogte; 
binnenkort hopen we weer oudergesprekken te 
voeren, waarin dit zeker aan de orde zal komen. 

Voor ons als team is het een moment waarop we 
extra goed kijken naar wat ons onderwijs in de 
afgelopen periode heeft opgeleverd en waar 
verbeterpunten liggen. Op de studiedag van 24 
februari zal dit ook een belangrijk onderwerp 
zijn. 

 



Open lessen 

Op woensdag 8 februari bent u van harte welkom bij onze open lessen. Er zijn drie tijden waarop u 
lessen kunt bijwonen: van 9:00-9:20; van 9:20-9:40 en van 9:40-10:00 uur. Na afloop is er een kopje 
koffie of thee. We willen u vragen alleen naar de groepen te gaan waarin u een kind heeft zitten en 
om niet halverwege een tijdsblok in- en uit te lopen, zodat het niet te onrustig wordt voor de 
kinderen. Hartelijk welkom! 

 

Parkeren bij de school 

Het is soms lastig om een plekje te vinden om bij school te parkeren. Het gebeurt dan ook geregeld 
dat er op het pad van de familie Den Hartog (dus tussen school en de boerderij) wordt geparkeerd. 
Nu heeft de familie daar op zich alle begrip voor, maar het is wel heel vervelend als ze er zelf niet 
langs kunnen. Een heel vriendelijk verzoek dus om uw auto bij school of bij de ‘rode schuur’ te 
parkeren. Het is daarbij handig om dit een beetje economisch te doen, zodat er zo veel mogelijk 
auto’s een plekje kunnen vinden. Staat alles vol, dan kunt u eventueel wel op de uitrit van de familie 
Den Hartog parkeren, maar dan graag zo dat ze er zelf nog goed langs kunnen. Wilt u hier alstublieft 
rekening mee houden? Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Geslaagd! 

In de afgelopen weken zijn twee collega’s geslaagd voor hun diploma. Eerst juf Naomi voor de 
opleiding onderwijsassistent, en vorige week meester Jaap voor de pabo. We feliciteren hen beide 
van harte met dit mooie nieuws! 

 

Juf Diana 

Juf Diana heeft een voorbereidende operatie ondergaan aan haar heup. Er is eerder geplaatst 
materiaal uit haar heup verwijderd. Dit materiaal zat in de weg om een nieuwe heup te plaatsen. 
Over drie maanden zal ze hieraan geopereerd worden. Ze hoopt binnenkort haar werkzaamheden 
op school weer op te kunnen pakken. 

 

Rapport 1 en oudergesprekken 

Op woensdag 8 februari komt het eerste rapport mee naar huis. De week daarna staan de 
oudergesprekken op de planning. Ook deze keer krijgt u weer een uitnodiging via Parro. De ouders 
met meerdere kinderen op school kunnen inschrijven vanaf maandag 6 februari 18:00 uur. De overige 
ouders kunnen inschrijven vanaf dinsdag 7 februari, eveneens om 18:00 uur. Alvast fijne gesprekken 
gewenst! 

 

Studiedag en voorjaarsvakantie 

Op vrijdag 24 februari heeft het team een studiedag; de kinderen hebben die dag dus vrij. De week 
erna is het voorjaarsvakantie. Op maandag 6 maart hopen we alle kinderen weer op school te zien. 

 

Dammen 

Afgelopen weken hebben drie teams van onze school meegedaan aan het Molenlandendamtoernooi. 
De welpen zijn derde geworden, en de pupillen tweede en vijfde; een prachtig resultaat! 

Alle teams mogen door naar de ZHZ-finale; we wensen de kinderen alvast veel succes! 



Gips-project 

In de bijlage vindt u een folder van de gemeente Molenlanden over het GIPS-project. GIPS staat voor: 
Gehandicapten Informatie Project Scholen, en is een project voor kinderen van groep 6, 7 en 8, met 
als doel een verdere integratie van gehandicapten en niet-gehandicapten. Hiervoor zijn vrijwilligers 
nodig. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u in de bijlage verdere informatie vinden. 

 

Nieuwe groepsverdeling 

In de onderbouw zijn er de afgelopen tijd de nodige voorbereidingen getroffen, en maandag was het 
dan zover: de kinderen van groep 1/2  zijn nu twee aparte groepen, en de groepen 3 en 4 zijn 
samengevoegd. We wensen alle kinderen een fijne tijd toe in hun ‘nieuwe’ groep! 

 

 

Leestip 

 

  
  

Bingereading  

Bingewatchen, een veelgehoorde term tegenwoordig. Meerdere afleveringen van 1 televisieserie 
achter elkaar kijken. Maar als je kunt bingewatchen, kun je natuurlijk ook bingereaden. Op school 
hebben we de leukste series boeken uitgebreid in onze schoolbieb. Goed voor uuuuren leesplezier !  
  

  

 

 


