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Welkom op school 
We zijn blij met nieuwe gezichten op school. We verwelkomen in groep G Jacey en in  
Groep F Luciano. We wensen de jongens veel plezier op onze school. 
 
Verbouwing 
Inmiddels is de verbouwing van onze school begonnen. Het oude directiekantoor ken je al niet 
meer terug en ook is er al een flink begin gemaakt met de onderwijspraktijk- en therapie ruimtes. 
Deze ruimtes zullen ook gebruikt gaan worden door de naschoolse opvang 
Er is een keuken uitgezocht, er wordt nagedacht over kleuren en meubilair voor de leerpleinen. 
We hebben er alle vertrouwen in dat het heel mooi en functioneel wordt. 
De kinderen nemen soms samen met de meester of juf een kijkje om te zien wat er die week is 
veranderd.  
In het voorjaar gaan we een aantal weken allemaal werken en leren aan de hand van het thema 
“Verbouwing”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Voortgangsgesprekken 
Binnenkort zijn de voortgangsgesprekken. Een aantal van deze gesprekken zullen op de middag 
worden gepland. Maar in tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we ook veel gesprekken op één 
avond plannen, zodat er dan veel mensen en collega’s op school zijn. 
Een groot aantal ouders zal dus een uitnodiging krijgen voor maandagavond 18 februari. 
 
Luizenmoeders 
Het is niet waarschijnlijk dat u er net zo bekend mee wordt als de luizenmoeder op tv, maar 
desondanks zijn we dringend op zoek naar ouders die voortaan mee willen helpen als 
luizenmoeder. Omdat een aantal kinderen dit jaar de school zal verlaten, blijven er maar een paar 
moeders over die dit klusje willen klaren. 
In de praktijk betekent het dat u slechts vijf keer per jaar een uurtje op school bent om samen 
met een paar andere mensen, onze leerlingen te controleren op hoofdluis. We zouden erg blij zijn 
met een paar nieuwe vrijwilligers. 
(Omdat er nog geen tv-serie is over luizenvaders, raden we de vaders vooral ook aan om zich 
aan te melden. Wie weet wat er van komt! ) 
Wilt u meewerken, dan kunt u een mailtje sturen aan: h.gebbink@hotmail.com 
 

 
Vlieland 
Ook dit jaar gaan de groepen G en H weer op kamp naar Vlieland. Omdat we de laatste jaren 
toch wel wat minder leerlingen hebben, hebben we na rijp overleg besloten om voortaan om de 
twee jaar naar Vlieland te gaan met zowel groep 7 als 8. Dat betekent dat we het ene jaar wel 
naar Vlieland gaan, het andere jaar organiseren we een andere leuke activiteit of reis. Hiervoor 
zijn we al wel plannen aan het maken, maar dat is nog niet rond.  
Dat betekent dus dat sommige leerlingen al in groep 7 naar Vlieland gaan, andere pas in groep 8, 
maar elk jaar gaan beide groepen samen op stap. 
Zouden we alleen met groep 8 naar Vlieland willen, lopen de kosten per kind ook te hoog op. 
Maar dit jaar gaan we dus wel. We vertrekken op vrijdag 14 juni en komen op dinsdag 18 juni 
weer terug. De dag voor en de dag na het Vlielandkamp hebben de kinderen van deze beide 
groepen dan vrij.  
 
Tulpen voor Vlieland 
Omdat zo’n kamp nou eenmaal de nodige kosten met zich 
meebrengt gaan we net als vorig jaar ook dit keer tulpen verkopen. 
Eind maart vragen we de leerlingen van groep G en H om bosjes 
tulpen te verkopen voor 3 euro per bos. Eerst nemen ze de 
bestelling op en de week daarna komen ze u de tulpen brengen en 
kunt u afrekenen. 
Mocht u dus één van onze oudste leerlingen goed kennen of aan 
de deur krijgen, help ze dan een handje en koop een bosje. Het 
geld wat we verdienen gaat mee in de organisatie van het kamp 
om iets extra leuks mee te doen. 
 
 
Studiedag 
Op woensdag 6 februari hebben de kinderen uit de groepen A en B vrij. De leerkrachten 
en de onderwijsondersteuner gaan dan naar een inspiratiedag over het jonge kind. 
 
Op maandag 11 februari zijn alle kinderen vrij, het hele team heeft dan een studiedag.  
 
 
 


