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Boekenruilmarkt 7 februari 
 

 
Aanstaande woensdag wordt de 
´boekenruilmarkt´ gehouden. Voor 
ieder ingeleverd boek hebben de 
kinderen een waardebon gekregen 
(maximum drie). 
Met elke waardebon kan woensdag 
een nieuw boek uitgekozen worden.  
Boeken die overblijven bewaren we 
voor volgend jaar. 
 

Juffendag groepen 1 t/m 4 
Op vrijdag 9 februari a.s. vieren de 
juffen van groep 1 t/m 4 hun 
verjaardag op school. 
De juffen worden deze dag geholpen 
door de tweedejaarsstudenten van de 
Vacansoleil Leisure Academy uit 
Nieuwegein. 
De kinderen hoeven deze ochtend 
geen eten en drinken mee te nemen. 

 
Moestuin 
De aanleg van onze ‘Brede School 
Moestuin’ is klaar! 
 

        
De aanleg van de moestuin werd 
bekostigd vanuit een gemeentelijke 
subsidie voor de ‘Brede School’. 
Nu is het nog even wachten op de 
lente, zodat er gezaaid kan gaan 
worden. 
Het idee achter de moestuin is dat dit 
gezamenlijke project  de kinderen 
meer leert over :  
samenwerking; gezonde voeding; 
natuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Creamiddagen bovenbouw 
De afgelopen drie vrijdagmiddagen 
stonden in het teken van creatieve 
activiteiten. Met hulp van o.a. vaders, 
moeders, opa’s , oma’s zijn de 
kinderen enthousiast aan het werk 
geweest. In de middenruimte van de 
nieuwbouw zijn de resultaten te 
bewonderen. 
 

      
Iedereen die mee heeft geholpen om 
deze middagen te doen slagen willen 
we heel hartelijk bedanken. Zonder 
uw hulp kunnen wij niet bij dit soort 
activiteiten! 

 
Buurtzorg Jong 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u een flyer van een 
Oudercursus Tieners.  
De cursus is bedoeld voor ouders die 
graag wat extra handvatten t.a.v. de 
opvoeding willen.  De cursus start op 7 
maart. 
 
Koningsspelen 

        
Het duurt nog even, maar er komen al 
vragen over… 
Dit schooljaar doen we weer mee met 
de Koningsspelen en gebruiken we 
met de leerlingen het Koningsontbijt. 
Te zijner tijd wordt u hierover verder 
geïnformeerd. 
 

 In en om de school 
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Groep 8 naar gemeentehuis 
Tijdens het taalthema ‘Buurt’ hebben 
de kinderen geleerd om een formele 
brief te schrijven. Deze brieven 
hadden als onderwerp een 
verandering die je graag zou zien in 
jouw buurt. De brieven  zijn verstuurd 
naar de burgemeester. 
Naar aanleiding van de brieven is de 
groep uitgenodigd om op donderdag 
22 februari op het gemeentehuis met 
de wethouder in gesprek te gaan. 
 

Rapportgesprekken 
Op maandag 26 februari krijgt uw kind 
het eerste rapport mee naar huis. In 
de dagen erna vinden de 
rapportgesprekken plaats. We voeren 
deze gesprekken  voor het eerst  met  
u als ouder én uw kind. Aanstaande 
woensdag ontvangt u de uitnodiging 
voor de rapportgesprekken met 
daarbij het digitale intekenformulier.  
Wij willen u vragen om het rapport, 
voorafgaand aan het  
10-minutengesprek, met uw kind door 
te spreken en het rapport mee te 
nemen naar het rapportgesprek. 

 
Agenda 
07-02: Boekenruilmarkt 
12-02 t/m 16-02: Voorjaarsvakantie 
19-02: Spreekuur GGD/schoolarts 
20-02, 21-02: Adviesgesprekken gr. 8 
22-02: gr. 8 naar gemeentehuis 
26-02: Rapporten worden uitgedeeld 
27,02, 28-02 en 01-03: 
Rapportgesprekken 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 27 februari. 

 
 
 
 

        
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


