
 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren 
Op 20 december is er bij juf Annelies en haar man een zoontje geboren, die zij Elaiyah noemen. We 
feliciteren hen van harte met dit prachtige geschenk en wensen hun Gods zegen toe bij de 
opvoeding. Juf Marianne heeft een groot deel van de vervanging op zich genomen, waar we erg blij 
mee zijn. Juf Annelies hoopt na de meivakantie weer van verlof terug te komen. 
 

Medezeggenschapsraad 
Onlangs heeft de MR weer vergaderd; de notulen van de vorige vergadering zijn inmiddels 
vastgesteld en zullen zeer binnenkort op de website worden gezet. 
 

Juf Esther  
Juf Esther Schep gaat onze school verlaten. Ze gaat als leerkracht aan de slag op de Groen van 
Prinstererschool in Oud -Alblas. Alhoewel we het erg jammer vinden dat zij vertrekt, feliciteren we 
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Na de kerstvakantie mochten we alle kinderen weer op school 
ontmoeten; fijn om al die bekende gezichten weer te zien en 
weer met de kinderen aan de slag te mogen! 
 
Inmiddels liggen er alweer een paar schoolweken achter ons. 
Op 25 januari hadden we een gezellig en lekker voorleesontbijt; 
de ouders van de ouderraad hebben dit weer supergoed voor 
ons geregeld, dank jullie wel! Overigens zien we heel regelmatig 
andere ouders die op school een handje helpen; ook jullie heel 
erg bedankt voor alle hulp; we waarderen dit zeer! 
 
De afgelopen weken hebben we de citotoetsen afgenomen; 
voor veel kinderen best een beetje een spannende zaak. 
Uiteraard houden we u op de hoogte; binnenkort hopen we 
weer oudergesprekken te voeren, waarin dit zeker aan de orde 
zal komen. 
Voor ons als team is het een moment waarop we extra goed 
kijken naar wat ons onderwijs in de afgelopen periode heeft 
opgeleverd en waar verbeterpunten liggen. Op de studiedag 
van 24 februari zal dit ook een belangrijk onderwerp zijn. 
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haar van harte met haar nieuwe baan. Wij zijn inmiddels gestart met het zoeken naar een nieuwe 
collega.  
We houden u hiervan op de hoogte en zullen ook laten weten wanneer de precieze datum van 
vertrek is. 
 
 
Inschrijving nieuwe leerlingen 
Op maandag 6 februari is er na schooltijd gelegenheid om nieuwe leerlingen in te schrijven, maar het 
is zeker ook mogelijk om een persoonlijke afspraak hiervoor te maken. Stuur gerust een mailtje of 
bel even naar de school om een datum en tijdstip af te spreken. Bij het inschrijven graag de zorgpas 
van uw kind meenemen. 
Mocht er bij u in de buurt een gezin wonen waarvan nog geen kinderen op school zitten, dan is het 
fijn als u deze informatie aan hen doorgeeft. 
 
Open lessen 
Op woensdag 8 februari bent u van harte welkom bij onze open lessen. We hebben de morgen 
verdeeld in blokken van een halfuur, te beginnen bij 8.30 tot 9:00 uur, en zo door tot 12:30 uur. We 
vinden het ontzettend gezellig als u komt, maar we hebben wel een paar vriendelijke verzoekjes. 
Wilt u zich houden aan de tijdsblokken van een halfuur, en niet tussendoor in- of uitlopen? Ook is 
het fijn als jongere broertjes en zusje thuisblijven.  
 
Warme-truien-dag 
Op 15 februari staat de kachel op school iets lager en houden we warme-truien-dag. 
 
Rapport 1 en oudergesprekken 
Op vrijdag 17 februari komt het eerste rapport mee naar huis, dit keer in een andere map dan u 
gewend bent. In het nieuwe rapport is ook ruimte voor een portfolio, waarin kinderen werk kunnen 
verzamelen waar ze trots op zijn. Denk bijvoorbeeld aan een tekening of een opstel. In de toekomst 
zullen we als team nadenken over een uitbreiding hiervan. Voor het rapportblad geldt dat we er dit 
jaar voor hebben gekozen het oude format te gebruiken, maar ook dat willen we de komende jaren 
aanpassen. We willen wel de tijd nemen om hier goed over na te denken, zodat het rapport ook echt 
gaat passen bij onze schoolvisie. 
 
De week na het eerste rapport staan de oudergesprekken op de planning. Deze keer krijgt u hiervoor 
een uitnodiging via Parro; u kunt dan zelf uit de beschikbare tijden een keuze maken. Dit gaat via het 
agenda-item. 
Heeft u meerdere kinderen op school, dan ontvangt u de uitnodiging een dag eerder dan ouders met 
één kind op school. Voor de komende gesprekken betekent dit dat de uitnodiging voor ouders met 
meerdere kinderen openstaat vanaf maandag 13 februari 18:00 uur. Voor de overige ouders is dat 
dinsdag 14 februari vanaf 18:00 uur. 
Mocht het niet lukken om een voor u gewenste tijd in te plannen, wilt u dan met de 
groepsleerkracht(en) samen een ander moment afspreken waarop het gesprek kan plaatsvinden? 
Heeft u vragen over het gebruik van de Parro-app, wilt u het ons dan laten weten? 
 
Studiedag 
Op vrijdag 24 februari heeft het team een studiedag; de kinderen hebben die dag dus vrij. De week 
erna is het voorjaarsvakantie. 
 
Dammen 
Afgelopen weken hebben twee teams van onze school meegedaan aan het Molenlandendamtoernooi. 
De welpen (groep 5/6) zouden in principe door mogen naar de ZHZ-finale, maar er zijn te veel kinderen 



uit het welpenteam die op de datum van dit toernooi verhinderd zijn. De pupillen zijn in principe niet 
door naar de finale. Ook al zijn onze teams niet door naar de finale: we zijn trots op de kinderen die 
hebben meegedaan! 
 
 
GIPS-project 
In de bijlage vindt u een folder van de gemeente Molenlanden over het GIPS-project. GIPS staat voor: 
Gehandicapten Informatie Project Scholen, en is een project voor kinderen van groep 6, 7 en 8, met 
als doel een verdere integratie van gehandicapten en niet-gehandicapten. Hiervoor zijn vrijwilligers 
nodig. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u in de bijlage verdere informatie vinden. 
 
LIO-stage 
Op 30 januari is de LIO-stage van meester Evert Jochemsen in groep 7/8 gestart. De eerste week zal 
hij nog niet veel voor de groep staan, maar wordt hij ingewerkt door meester Bastiaan. Vanaf 6 
februari zal meester Evert ook daadwerkelijk voor de groep staan. We wensen hem een fijne tijd op 
onze school en een goede LIO-stage! 
 
 
Leestip 
Op 25 januari hebben de kinderen genoten van een heerlijk ontbijtje verzorgd door 
de ouderraad (bedankt!). Dit ontbijt was de start van de Nationale Voorleesdagen. 
Voorlezen is niet alleen een leuk en gezellig moment, maar ook heel goed voor de 
ontwikkeling. 
Daarom de volgende tip: 'Voorlezen met Fiep' - verhaaltjes uit de boeken van Fiep 
Westendorp en Mies Bouhuys. In het boek staan leuke, korte verhaaltjes. Geschikt 
voor groep 1,2,3.  Dit boek is nu voor € 9,99 te koop bij de boekhandel. Veel plezier 
met voorlezen (ook als het een ander boek is)! 

 
 


