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Start van 2019 
 
Gelukkig zijn (bijna) alle kinderen en collega’s gezond en 
veilig aan het nieuwe jaar begonnen.   
We hebben hier samen op de eerste schooldag, 7 januari,   
samen even bij stil gestaan en een toast uitgebracht op 
2019! 
Dankzij de hulp van leden van de Activiteiten Commissie 
kreeg iedereen “champagne” en een “oliebol”  
aangeboden. 
De “champagne” was in werkelijkheid frisdrank en de 
“oliebollen” waren slagroomsoesjes. 
We hopen er samen weer een fijn en leerzaam jaar van te 
maken. 
Helaas hebben er in de Kerstvakantie in een aantal  
gezinnen ook verdrietige gebeurtenissen plaatsgevonden. 
De kinderen die hier mee te maken hebben, willen we in 
de groep extra aandacht en een luisterend oor bieden. 
 
 
 
 

 
Agenda 

 
Week 3 t/m 5: 
Toetsweken (Cito) 

 
1 februari: 
Nieuwsbrief online 

 
4 februari: 
De kinderen zijn vrijdag 
 
14 februari: 
Groep 2 t/m 8 krijgt de rapportfolio’s 
mee naar huis 
 
15 februari: 
Vrije dag leerlingen 
 
18 t/m 22 februari: 
Voorjaarsvakantie 

 

 

 
 
Verjaardagen teamleden 
 
6 januari: juf Tamara 
 

Januari Cito toetsmaand 

 
In week 3 t/m 5 zijn we vrijwel dagelijks bezig met de  
afname  van Cito toetsen. Dit gebeurt deze periode op 
heel veel scholen in Nederland. Doel hiervan is, om de 
ontwikkeling van kinderen, ongeveer halverwege het 
schooljaar goed/beter in kaart te krijgen. Nadat al deze  
gegevens ingevoerd, maar ook intern besproken zijn, 
wordt u in week 10 uitgenodigd om het welbevinden, de 
houding, de ontwikkeling en de resultaten, van uw 
kind(eren) met de leerkrachten te bespreken. 
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Inloopspreekuur 

 Eerste dinsdag van de maand van 8:30 uur tot 9:30 uur.  

 Bij de directeur (Dukke Hofman) en de intern begeleider (Fenna Zeinstra). 

Trefwoord                                                
 

Thema’s / onderwerpen: 
Leren (week 2 t/m 4) 
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en 
kunnen leren als mens.  
Over leren en onderwijs als een voorwaarde  
voor een betere wereld. 
De verhalen uit Trefwoord zijn deze periode  
gebaseerd op Lucas 2 en 4 
 
Laatste week: 
Oost, west, thuis niet zo best: 
Gebaseerd op Lucas 4: 14-30 
 
 

Juf Niese Klaziena en juf Susanna 
 
Juf Niese Klaziena en haar man Dolf hebben een prachtig Sinterklaascadeautje gekregen: 
Op 5 december is hun tweede dochter geboren: Leanne Johanna, een gezond, prachtig meisje! 
 
Het herstel van juf Susanna gaat helaas nog niet zo snel. We hopen dat zij zich binnenkort beter gaat 
voelen. Van harte beterschap toegewenst! 
 
 

 
 

 

 

Social schools 
 
In februari willen wij Socials schools gaan 
openzetten.  
Dit is in eerste instantie een  
communicatieportaal voor school en ouders. 
Momenteel worden alle teamleden hierin 
geplaatst. 
Daarna wordt u als ouders hiervoor  
uitgenodigd. 
We gaan dan werken/ communiceren in een 
veilige en afgesloten omgeving. 
Zonder link en inlog, kunt u niet bij de klaar  
gezette en gedeelde groeps- en 
schoolinformatie. 
Op korte termijn ontvangt u persoonlijk, via de  
mail hierover verdere informatie. 


