
 
 

 

Nieuws uit het team: 

Margedag 

Terwijl de kinderen een extra dagje 

vrij hadden, heeft het team een 

nuttige werkdag gehad.  

De voortgang van de zorg(leerlingen) 

is besproken, er is gewerkt aan de 

rapporten en er is een rekenkast 

gemaakt op de gang. 

Daarnaast hebben we ons, in 

groepjes, verdiept in de nieuwe 

manier van ons spellingsonderwijs.  
 

Rapportgesprekken 

Zoals u in de jaarkalender heeft 

kunnen lezen, zijn volgende week de 

rapportgesprekken. Wij hebben een 

rooster gemaakt en hebben daarbij 

rekening gehouden met 

broertjes/zusjes in een andere groep. 

U heeft de uitnodiging inmiddels op 

papier ontvangen. De gesprekken 

vinden plaats tussen 15.00 en 18.00 

uur.  Mocht het tijdstip onverhoopt 

niet uitkomen, wilt u dan onderling 

ruilen? Alleen in uitzonderlijke 

gevallen kan een andere datum 

gepland worden. Voor de leerlingen 

van groep 8 zijn er i.p.v. de 

rapportgesprekken de definitieve 

adviesgesprekken voor het 

voortgezet onderwijs gepland. 
 

Vrijwillige bijdrage Carnavalsprijs 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft 

kunnen lezen, staat er sinds gisteren 

een brievenbus waarin u een 

vrijwillige bijdrage kunt doen voor de 

carnavalsprijs. De klas met de 

mooiste praalwagen krijgt deze prijs 

om vrij te besteden aan een 

klassencadeau. U kunt deze 

brievenbus vinden op de kast van de 

bibliotheek, zodra u de school 

binnenkomt. Meer informatie over 

het programma kunt u lezen in de 

volgende nieuwsbrief. 

 

Ouderavond spelling 

Helaas gaat de ouderavond over de 

veranderingen met betrekking tot het 

spellingonderwijs niet door wegens te 

weinig aanmeldingen. In de loop van 

volgende week ontvangt u een brief 

met daarin een uitleg over de 

wijzigingen. Mochten er naar 

aanleiding van deze brief vragen zijn, 

bent u van harte welkom op school 

en geven wij u graag antwoord. 

 

Nieuws uit de groepen: 

Groep 1/2 

GEZOCHT: 

Een handige papa of mama die 2 

lichtbakken voor onze kleuters wil 

knutselen. Geld voor materiaal is 

beschikbaar. 

 
 

Auto's (en ouders) gezocht: 
Op dinsdag 14 februari gaan de beide 
kleutergroepen de voorstelling Sjaak 
en de Bonenstaak bezoeken. 
Dit zal plaatsvinden op OBS De Kooi, 
aan de Kooistukken in Eelde. Het 
begint om 13:00 en eindigt rond 
14:00 uur.  Wij zijn op zoek naar 
ouders die ons daar heen willen 
rijden. Opgeven kan bij de 
groepsleerkracht. 
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Agenda: 

 Vrijdag 03-02 

- Weeksluiting groep 3/4/5 

- Rapporten mee 

 

 Maandag 6 februari 

- Consultatieve 

leerlingbespreking 

- Groep 3/4/5 gastles 

literatuur ICO  

 

 Dinsdag 07-02 en 

donderdag 09-02 

- Rapportgesprekken  

 

 Woensdag 08-02 

- Groep 3/4/5 gastles dans 

ICO 

 

 

Aanwezigheid MIB-er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week 
Woensdag 
Donderdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of  studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

 
MIB-er Daniëlle 
Maandag 
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Moestuin-nieuws: 
Woensdag 25 januari is er vergaderd. 
Dit zijn de plannen: 
1. Alle dode planten moeten uit de 
moestuin. 
2. Het hek moet geverfd en we willen 
bloemetjes bovenin. 
 

 
 
3. Het insectenhotel moet besproeid, 
insecten houden van een vochtige 
omgeving. 
4. De tafel, die nu los staat, moet 
verplaatst naar het hekje bij de 
moestuin zodat we hier op kunnen 
werken tijdens het tuinieren. 
5. We gaan als bovenstaande af is 
bezig met het zaaien van nieuwe 
groenten/fruit en we willen een 
vlinderstruik planten. 
 
GEZOCHT: 
- Oude overalls 
- Moestuintjes van AH 
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