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Open Avond
Op dinsdagavond 21 februari 
zijn alle ouders, broers, 
zussen, opa's, oma's en 
andere belangstellenden 
uitgenodigd op onze Open 
Avond.
Op deze avond laten de 
leerlingen graag zien wat ze 
de afgelopen (thema)periode 
hebben geleerd. U wordt van 
harte uitgenodigd om in alle 
klassen een kijkje te komen 
nemen. We zorgen ook voor 
een lekker kopje koffie en 
thee, zodat het ook nog een 
ontmoetingsmoment kan zijn.
De deuren gaan om 18.30 uur 
open,  we verwachten rond 
19.30 uur de avond af te 
kunnen sluiten.
Wees welkom! 

Ouderbijeenkom st  "het  
belang van (voor )lezen"

Op woensdag 8 februari en 

maandag 13 februari  

organiseert juf Esther om 

08.30 uur een 

ouderbijeenkomst over het 

belang van samen (voor)lezen. 

Heel belangrijk om de 

leesontwikkeling bij uw kind te 

stimuleren! De ouders van 

groep 1 t/m 3 zijn al 

uitgenodigd, maar deze 

bijeenkomst is voor  alle 

ouders interessant. U bent van 

harte welkom om aan te 

sluiten.

 STUDIEDAG

AGENDA

agna. 

Nieuwsbr ief

Schooljaar  2022-2023  num m er  11

   wo 15 feb         Studiedag, kinderen hele dag vrij

   vr 17 feb         Carnaval op school

   di 21 feb             18.30 uur Open Avond, afsluiting thema's

   vr 24 feb         Tweede rapport mee

  25 feb t/m 5 mrt  Voorjaarsvakantie

   di 7 maart           Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur vrij

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Op woensdag 15 februari 
hebben wij een studiedag en zijn 
alle kinderen vrij.
Op deze dag maken wij een 
analyse op school-, groeps- en 
leerlingniveau van onze 
resultaten en stellen wij nieuwe 
onderwijsplannen op voor de 
periode tussen voorjaars- en 
meivakantie.



Op vrijdag 17 februari vieren wij carnaval op school. Alle kinderen 
worden uitgenodigd om verkleed naar school te komen. Het is al 
snel goed: twee verschillend gekleurde kniekousen en een gek 
hoedje en je bent al anders dan gewoon.
De dag start uiteraard met een feestelijke polonaise op het plein. 
Haakt u aan? Vervolgens draaien de groepen tot 10.30 uur een 
eigen programma in de klas.
Vanaf 10.30 uur wordt er voor de kinderen van de groepen 4 t/m 
8 een talentenshow georganiseerd: Wulfram's got Talent. 
Iedereen die zijn of haar talent op het podium wil laten zien, kan 
zich hiervoor aanmelden. Het gaat niet om winnen, meedoen is 
het leukste en belangrijkste! De groepen 1 t/m 3 vieren hun eigen 
carnavalsfeestje in de speelzaal.
Deze morgen krijgen we ook nog bezoek van Prins Nelis I en 
Prinses Josephine van carnavalsvereniging De Deurdarsers.
De middag krijgt een creatief tintje: alle kinderen gaan groeps- en 
bouwdoorbroken aan de slag met een creatieve activiteit.

Om het feest voor iedereen leuk te houden (ook voor onze 
schoonmaaksters!) blijft de confetti en (spuit)serpentine thuis. 
Enge maskers kunnen voor onze jongste leerlingen erg 
bedreigend zijn, die blijven dus ook thuis. 
We zijn deze dag gewoon om 14.00 uur uit en de kinderen 
hebben, zoals gebruikelijk, voor de hele dag eten en drinken mee.
We wensen iedereen alvast veel plezier!

VREEDZAME SCHOOL CARNAVAL

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

Met de Vreedzame School zijn 
we gestart met blok 4: We 
hebben hart voor elkaar. In 
dit blok gaat het over 
gevoelens. We streven naar 
een klimaat waarin we 'hart 
voor elkaar ' hebben, d.w.z. 
dat we met respect omgaan 
met elkaar. Dat gaat 
gemakkelijker als kinderen in 
staat zijn hun gevoelens te 
benoemen en zich in de 
gevoelens van anderen te 
verplaatsen.
We hebben het over 
gevoelens als boos en 
verdriet. We bespreken wat 
het betekent als iemand 
wordt buitengesloten.
Verder gaat het in blok 4 over 
blij zijn, tevreden zijn, over 
opkomen voor elkaar. 
We leren de kinderen ook dat 
ze mogen "passen". Op 
school wordt het steeds 
gewoner om over gevoelens 
te praten. In het begin is het 
vaak nog onwennig. Uiteraard 
houden we er rekening mee 
dat niet elk kind even 
gemakkelijk over zijn of haar 
gevoelens praat, ze krijgen de 
ruimte om zelf te kiezen wat 
ze willen 

delen.

- Informatie over gratis naschools 

  muziekaanbod

- Flyer gratis proefles tennisvereniging

  Hoog-Op
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