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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen 
spelen op school. We hebben gemerkt dat het voor iedereen prettig is als bepaalde 
vragen of opmerkingen per mail onder de aandacht worden gebracht.  
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u van ons een 
brief met de informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het 
kopje Maandinfo. Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen 
zodat u, als u op de datum klikt, de relevante informatie van die dag vindt.  
 

Aanmelding van broertjes en zusjes voor de basisschool. 
Onze school staat in hoge belangstelling van ouders. 
Dit leidt er toe dat we al sneller dan voorheen voor bepaalde jaren het maximaal 
aantal werkers hebben bereikt in de onderbouw en tot wachtlijsten overgaan. 
Om ouders van werkers niet teleur te hoeven stellen willen wij u adviseren om uw 
kind op jonge leeftijd in te schrijven. Dit garandeert een plaats op de Werkplaats. 
Heeft u nog een jong kind van onder de 4 jaar controleer dan even of u uw 
kind al heeft aangemeld. 

Algemeen 
Studiemiddag: werkers eerder vrij 
Dinsdag 7 februari is er een studiemiddag, de school is 12:30 uit. 
Vrijdag 17 februari 
Op deze dag krijgt u het strokenformulier mee naar huis van de groepsmedewerker 
van uw kind. Hierop kunt u aangeven op welke dag het KOM-gesprek het beste 
voor u uitkomt. De oudergesprekken voor de groepen 1/2 en de  KOM-gesprekken 
voor de groepen 3 t/m 7 zijn in de week van maandag 6 maart. 
Wilt u dit formulier uiterlijk dinsdag 21 februari inleveren? 
Krokusvakantie 
Van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart hebben alle werkers vrij in verband 
met de krokusvakantie. 
Zoekhoekjes 
De zoekhoekjes: in het kleutergebouw, bij de danszaal/kleutergymzaal en bij 5/6 
liggen boordevol. Wilt u a.u.b kijken of er niet een mooi artikel van uw kind ligt? 
Vlak voor vakantie maken we de manden weer leeg. 

De groepen 1/2  
Geen extra nieuws 

De groepen 3/4  
Geen extra nieuws 
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De groepen 5/6 
Project van Kunst Centraal 
In februari/maart gaan de werkers naar de voorstelling: Hebben slakken een 
deurbel?  
Maandag 6 februari: groep Yolanke/Karen 9:00-9.50 uur  
Donderdag 9 februari groep Jennifer/Isa 9:00- 9:50 uur  
Maandag 20 februari groep Maarten 11:50-12:40 uur  
Maandag 13 maart groep Karen/Joyce 11:00-11:50 uur 
Maandag 20 maart groep Matthijs 11:00-11:50 uur 
Voor de begeleiding hebben we per groep een aantal ouders nodig.  
De groepsmedewerker zal hierover contact met de ouders van de groep opnemen.  
Project Nederland 
Maandag 6 februari start het project Nederland in 5/6. 
Voor een van de creatieve opdrachten zijn er 150 witte (badkamertegels) nodig.  
Wie er aan aantal nog thuis ongebruikt heeft liggen, en niet meer nodig heeft, mag 
deze meegeven naar school. 
Wij zullen er dankbaar gebruik van maken. 

De groepen 7/8 
Adviesgesprekken werkers groep 8 
In de week van maandag 13 februari zijn de adviesgesprekken van de werkers van 
groep 8. 
Verkeersexamen 
In het voorjaar wordt het praktijkverkeersexamen afgenomen bij de groep 8, 
hiervoor is ouderhulp nodig, binnenkort ontvangt u hierover een brief. 
Tentoonstelling Fort de Bilt 
In week 6 (6 februari t/m 10 februari) gaan de werkers per groep met de bus (door 
onze gemeente verzorgd) naar Fort de Bilt. In de voormalige kazerne en in de 
bunkers op het buitenterrein is een interactieve tentoonstelling ingericht over 
vooroordelen, diversiteit, pesten en het zondebokverschijnsel. De geschiedenis van 
het verzet in de Tweede Wereldoorlog wordt aan de leefwereld van onze werkers 
gekoppeld.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  
 


