
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Laten we er met 

elkaar een mooi, gezond en leerzaam jaar van maken. De komende 

weken gaan we van start met schooljudo, volgen de leerkrachten 

scholing op het gebied van effectieve rekeninstructie, bereiden we 

ons voor op de halfjaarlijkse Citotoetsen en zijn we druk bezig met 

de voorbereidingen voor het project in maart/april.  

 

 
Nieuws van de TSO 
 
 
Met ingang van 14 januari vinden er enkele wijzigingen plaats in 

groep 6-7-8 tijdens het overblijven. Kevin Spijker neemt in verband 

met ander werk tijdelijk afscheid van ons. Hij zal medio juni weer 

beschikbaar zijn als invakracht. Vanaf 14 januari zal Desha van van 

Leyenhorst, op maandag en donderdag aanwezig zijn tijdens het 

overblijven. Op dinsdag zal Arenda Groot, moeder van Sam (gr.2) 

aanwezig zijn. We bedanken Kevin voor zijn inzet en tijd en wensen 

Desha en Arenda een fijne tijd toe. 

 

Schooljudo 

 
Vanaf dinsdag 15 januari starten we met een aantal judolessen 

voor alle groepen. Op woensdag 9 januari volgen de teamleden 

een startworkshop voorafgaand aan de lessen. Vanaf 15 januari 

worden er 4 weken lang op dinsdag judolessen gegeven door een 
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ervaren trainer. Zij zorgen tevens voor judomatten en judopakken. 

Schooljudo werkt met 7 belangrijke waarden, die in iedere les 

terugkeren: respect, discipline, beheersing, weerbaarheid, 

vertrouwen en plezier. Wij zijn van mening dat deze waarden voor 

alle kinderen belangrijk zijn en de visie van de school onderstrepen. 

Daarom doen we van harte mee aan dit project en zijn we ervan 

overtuigd dat alle kinderen hier veel plezier aan zullen beleven.  

 

Inzameling en collecte Ethiopië 
 
Langs deze weg wil ik u nog even laten weten dat de collecte na 

afloop van de kerstmusical 433,82 heeft opgebracht. Van dit geld 

kunnen de 

kinderen een jaar 

lang naar school, 

worden de 

schooluniformen 

verzorgd en 

krijgen de 

kinderen iedere 

dag een warme 

maaltijd. Daarnaast is er veel knutselmateriaal verzameld. Het geld 

en de goed gevulde dozen zijn inmiddels overhandigd aan de 

Stichting Scholenproject Ethiopie. Alle (groot)ouders heel hartelijk 

dank voor uw gift! 

 

 

 

 

 

 

 

De KWINK van de week gaat over vertrouwen:      

“Vertrouw op wat je kunt” 



 

 

Agenda 
 

9 januari    waarden workshop judo (team) 

10 januari IB netwerk juf Marinda, meester 

Jan Hoekstra vervangt. 

15 januari    start schooljudo, les 1  

15 januari    start scholing rekeninstructie team  

21 januari start CITO begrijpend lezen groep 

4-8 

21 januari MR vergadering 

22 januari    schooljudo alle groepen, les 2  

23 januari Studiemiddag team verbindende 

communicatie 

24 januari laatste dag meester Huub 

25 januari terugkommiddag oud-groep 8 

28 januari start CITO-toetsen groep 2-8 

28 januari start juf Amanda 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


