
   
 

Agenda februari/maart: 

 

 
 
Vrij. 16 02: rapporten mee naar huis 

Week 19-02: 10 minuten gesprekken. 

Vrij 23 -02: Afscheid juf Marian met de kinderen 

26 -02 t/m  05 -03:  voorjaarsvakantie 

5-03: Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij. 

7-03: schoolfotograaf op Noord 

8-03: schoolfotograaf op Midden 

12-03: Start schoolproject: 

 Het Samenspel reist door de tijd 

 

 

10 minuten gesprekken: 
 

 

Noord: alle middagen en woensdagavond volgens 

afspraak. 

Midden: maandagmiddag en donderdagmiddag en 

avond volgens afspraak. 

Gesprekken met de ouders van groep 8 zijn deze 

week al gestart. 

Rapporten gaan vandaag mee naar huis. 

De uitnodigingen zijn  mee naar huis gegaan.  

 

 

Kinderkoor: 

 

De Brede School gaat starten met een kinderkoor 

en daar zijn wij trots op! Het koor zal na de 

voorjaarsvakantie wekelijks bij elkaar komen om 

te oefenen. 

 Deze week is Orsaya al op Noord geweest om 2 

lessen te verzorgen. Op dinsdag 20 februari komt 

zij op Midden om 2 lessen te verzorgen.  Zo 

kunnen kinderen ervaren of ze het leuk vinden om 

mee te doen met een echt koor. Orsaya zal na de 

voorjaarsvakantie op de dinsdagen van 14.15 uur 

tot 15.15 uur wekelijks gaan oefenen. Uiteindelijk 

gaat het koor ook optreden. Daar houden we u van 

op de hoogte. Wij weten zeker dat er kinderen zijn 

die dit heel leuk gaan vinden. 

Iedereen kan meedoen! 

Schoolfotograaf: 

 

De schoolfotograaf komt dit jaar  op 7 maart op 

Noord en op 8 maart op Midden. 
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Schoolvoetbal: 

 

Heel veel enthousiaste meisjes en jongens hebben 

zich weer opgegeven voor het 

schoolvoetbaltoernooi!  Dat is geweldig. We 

wachten nog even op de precieze data en tijden. 

Zodra dat bekend is hoort u dat van ons. 

Studiedag team op 5 maart: 

 

Op maandag 5 maart heeft het team een studiedag. 

Tijdens deze dag zullen wij de resultaten van de 

laatste  Cito toetsen gaan analyseren samen met 

team en onze IB ers Ria en Wendy. Naar 

aanleiding hiervan zullen alle leerkrachten de 

plannen voor de komende periode gaan maken. 

Wij stellen ons voortdurend de vraag: 

Halen we uit de kinderen wat erin zit? 

Wij willen ieder kind optimaal kunnen bieden wat 

het nodig heeft om zich verder te kunnen 

ontwikkelen.  

De studiemiddag zal in het teken staan van de 

verdere ontwikkelingen van ons thema: 

Ontdekkend en Ontwerpend leren. Het team krijgt 

een training. Ook zullen we deze middag besteden 

aan ons grote Schoolproject : 

Het Samenspel reist door de tijd!  

Daar gaan we op maandag 12 maart mee van start. 

We houden u op de hoogte! 

 

 

 

Wij willen u vragen  om samen met ons er voor 

zorg te dragen dat er op het schoolplein niet  

(meer)gerookt wordt. Het is in het belang van uw 

kinderen en ons allemaal.  Het plein is 

gemeentegrond en toegankelijk voor iedereen 

maar laten wij als verantwoordelijken dan bij 

onszelf beginnen om het goede voorbeeld te 

geven. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Dramales groep 4 

 

Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van 

groep 4 op Midden een dramales gevolgd in het 

speellokaal over gevoelens. 

Het is duidelijk dat de kinderen veel plezier 

hebben beleefd. Het Samenspel  werkt hierbij 

samen met KIDD. ( Kunst Is Dichterbij Dan je 

Denkt). Zij verzorgen lessen voor alle groepen op 

het gebied van theater, muziek en kunst. 
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Let op: 

De voorjaarsvakantie  is van 26 

februari t/m 5 maart. De school start 

weer op dinsdag 6 maart! 

 

 

 

Wij wensen u een fijn weekend en 

alvast een hele fijne 

voorjaarsvakantie! 

Team Samenspel 
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