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Berenspreekuur bij de kleuters 
Door de enthousiaste medewerking van de 
hulpouders is deze ochtend een groot 
succes geworden. Alle kinderen hadden 
een knuffeldier mee  naar school genomen 
en konden daarmee bij de dokter langs. Na 
het consult kreeg elk kind een recept 
waarmee ze naar de apotheek konden gaan 
waar zij limonade en een paar rozijntjes 
kregen. Alle knuffels zijn genezen dankzij 
de goede zorgen van de dokters en de 
apothekers.  
Het was een leuke leerzame en gezellige 
ochtend.  

Wij willen alle ouders die kwamen helpen 
heel erg bedanken voor hun enthousiasme. 
 
 
 

Staking 

Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 
januari is de school gesloten in verband 
met de onderwijsstaking.  
Onlangs kreeg u hierover een brief van het 
schoolbestuur, stichting KBA NW West. In 
deze brief wordt uitgelegd waarom de 
scholen die horen bij de stichting op 30 en 
31 januari dicht zijn. 
 
Rapportgesprekken 
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over 
de rapportgesprekken. Hier nogmaals de 
informatie: 
Er zijn verschillende dagen waarop de 
rapportgesprekken gehouden zullen 
worden: 
-11 februari voor de groepen 3, 4, 5, 6, 7  
-28 januari voor de groepen 8 
De dag dat er voor uw kind een 
rapportgesprek is hebben de kinderen vrij.  
Op 28 januari hebben de kinderen van de 
groepen 8 vrij. 
En op 11 februari hebben de kinderen van 
de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 vrij. 
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Nieuw project in de kleutergroepen 
Maandag 3 februari starten wij met het 
nieuwe thema 'Kunst.' 
 
Kleuters zijn dagelijks bezig met kunst, ze 
kleuren, knutselen, schilderen en kleien.  
De komende periode gaan we extra veel 
mooie kunstwerken maken, maar gaan wij 
ook naar echte kunst kijken!  
De groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d en 1/2e 
brengen een bezoek aan het Van Gogh 
Museum!  
Groep 1/2f zal het lesprogramma van het 
van Gogh museum uitvoeren in de klas.  
 
Wat gaan wij in het museum doen? 
De kleuters gaan luisteren naar het verhaal 
over Camille. Daarna gaan we met de 
museumdocent op ontdekkingsreis langs 
de bijzondere schilderijen van Vincent van 
Gogh. En misschien komt Camille zelf ook 
nog wel even kijken.  
 
Wanneer gaan wij? 
Groep 1/2a maandag 3 februari 
Groep 1/2b vrijdag 14 februari 
Groep 1/2c maandag 24 februari 
Groep 1/2d dinsdag 4 februari 
Groep 1/2e woensdag 5 februari 
 
Hoe laat moeten wij op school zijn? 
Wij worden gebracht en gehaald door een 
touringcar. De kinderen worden om 8.15 
uur op school verwacht! Wij vertrekken 
tussen 8.25 en 8.30 uur.  
 
Wij hopen op een leerzaam bezoek! 
 
 
Van de ouderraad 
Beste ouders, 
Via deze weg willen wij de ouders die de 
ouderbijdrage hebben betaald bedanken. 
Tot nu toe is 55% betaald. De 
ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, 
maar u snapt dat wij sommige activiteiten 
niet kunnen door laten gaan als wij deze 

bijdrage niet ontvangen. Vandaag krijgen 
de leerlingen een herinneringsbrief mee 
van hun leerkracht met het vriendelijke 
verzoek de ouderbijdrage te betalen zodat 
de buitenschoolse activiteiten door kunnen 
gaan. 
Vriendelijke groet, de OR 
 
 
 
BELANGRIJKE DATA 
Alle belangrijke data van dit schooljaar kunt u ook 

terugvinden in de Social Schools kalender! 

-27 januari start taalcursus 
-28 januari adviesgesprekken voor de  
 ouders en kinderen van de groepen 8 
-30 en 31 januari school is gesloten i.v.m. 
  Onderwijsstaking 
-3 februari groep 1/2a naar Van Gogh      
museum 
-4 februari groep 1/2d naar Van Gogh 
museum 
-5 februari groep 1/2e naar Van Gogh 
museum 
-11 februari rapportgesprekken voor de  
 ouders van de groepen 3 tot en met 7 
-14 februari groep 1/2b naar Van Gogh 
museum 
-24 februari groep 1/2c naar Van Gogh 
museum 


