
 

17 februari 
 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Wat hebben we een paar bizarre weken (eigenlijk al maanden) achter de 

rug. Scholen open, scholen dicht, code rood, school weer dicht. Voor 

iedereen vervelend en verwarrend. En ook voor de komende tijd is er nog 

weinig duidelijk. We zijn jullie allemaal enorm dankbaar voor jullie 

flexibiliteit, begrip en geduld!  Laten we hopen dat de scholen in ieder geval 

open blijven. We hebben vorige week, bij de heropening van de scholen, 

enorm genoten van de sneeuw en het ijs. De kinderen hebben erg veel 

plezier gehad! Op de website en de Schoolapp kunt u diverse foto’s en 

filmpjes vinden. Volgende week hebben alle kinderen en teamleden een 

week voorjaarsvakantie. Hopelijk maakt u er een gezellige week van. 

 

Inschrijving nieuwe leerlingen 

 
Helaas kunnen we dit schooljaar (nog) geen Open Dag organiseren. Heeft 

u nog jongere kinderen die in het komend schooljaar 2021-2022 4 jaar 

worden, dan kunt u deze alvast aanmelden bij ons. Zo kunnen we goed 

inschatten hoe de groepen er volgend schooljaar uit zullen zien. Kent u in 

uw omgeving nog ouders met jonge kinderen, dan kunt u hen wijzen op de 

mogelijkheid een afspraak te maken voor een rondleiding in de school. 

Alvast heel hartelijk dank! 

 

Mededelingen personeel 

 
Juf Marinda is na de vakantie weer terug van haar verlof en werkt op 

woensdag en donderdag in groep 5-6 en heeft op dinsdag haar taken als 

Intern Begeleider. De komende maanden, tot aan de meivakantie, werkt juf 

Marieke op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1-2 en werkt juf Trudi 

(zij is ook in november/december bij ons geweest)  op de donderdag en de 

vrijdag. Goed nieuws: juf Ria start na de voorjaarsvakantie langzaam weer 

haar werkzaamheden op. Dat alles houdt ook in dat juf Celeste aanstaande 
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vrijdag voorlopig voor het laatst bij ons op school is. Zij gaat de komende 

tijd werken bij enkele collega-scholen. Dank voor al je inzet Celeste, we 

gaan je missen! 

 

Thema menselijk lichaam 

 
We zijn vorige week in alle groepen gestart met 

het thema menselijk lichaam. Omdat u in deze 

tijd niet de school en klas in mag om een kijkje te 

nemen (echt heel jammer..), plaatsen we zeer 

regelmatig foto's en verslagjes op de Schoolapp en 

de website. We vinden het fijn om u op de hoogte 

te houden van het werk van de kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwink van de week 

 
De Kwink van de komende week gaat over elkaar helpen: 

 

Geef de juiste hulp! 

 

 

 

 



 

 

Belangrijke data 

 
20-28 februari   voorjaarsvakantie 

1 maart    start Cito toetsen 

1-5 maart aanmeldingsweek Voortgezet 

Onderwijs 

19 maart    alle Cito’s afgerond 

22 maart start thema Landschappen en zijn 

bewoners 

29 – 31 maart    rapportgesprekken 

2 april     rapport mee 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


