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Datum Activiteit 

6 februari Meester Jeroen aanwezig. 
Groep 3/4 bibliotheek 

10 februari Groep 5 t/m 8 rapporten 
mee 

12 februari 8.15-8.45 uur 
Informatiebijeenkomst 
verkeersproject groep 1 en 
2. 

12 februari Adviesgesprekken groep 8. 

13 februari Studiedag. Alle kinderen vrij 

14 februari VPT groep 5/6 

 
Nieuwe gevelborden: 
Nadat afgelopen augustus het nieuwe logo is 
onthuld is er ook een opdracht uitgegaan naar 
een ontwerpbureau om voor school nieuwe 
gevelborden te maken. Deze week zijn 
maandag gemonteerd. De oude borden zijn 
ook gelijk verwijderd. Het geeft de school een 
fris en eigentijdse uitstraling. 

 
 
Social schools: 
Bijna iedereen heeft zich al aangemeld voor 
Social Schools. Dat is fantastisch nieuws! Er 
kwam wel hier en daar de vraag wat er gaat 
gebeuren met Klasbord. Per 10 februari 
stoppen wij hiermee. Er zal alleen 
gecommuniceerd worden via Social Schools en 
mailtjes vanuit Parnassys. 
 
Schoolfruit: 
Aankomende week krijgen de kinderen de 
volgende Gruiten (Groenten of Fruiten): 

 

 
 
Afscheid: 
Soms moet je afscheid nemen van een 
leerling. Afgelopen dinsdag was het dan zover. 
Het was de laatste schooldag van Luuk uit 
groep 3. Hij gaat verhuizen naar Harderwijk. 
Heel veel plezier op je nieuwe school Luuk! 
 
Tentoonstelling groep 1/2: 
Woensdagochtend heeft groep 1/2 het anker 
KUNST afgesloten. Ze hadden een museum 
gemaakt van al hun kunstwerken. Ouders en 
andere belangstellenden waren van harte 
welkom om te komen kijken. Wat leuk dat er 
zoveel belangstelling was! 
Ook groep 3/4 kwam nog even kijken. We 
hebben veel toegangskaartjes verkocht! 

 
 
Nieuw thema groep 1/2: 
JONGleren in het verkeer 
De komende twee weken gaan we in groep 
1/2 aan de slag met het project verkeer om zo 

een bijdrage te kunnen leveren aan veilig 
deelnemen in het verkeer. We bieden 
verkeeractiviteiten aan en we gaan met de 
kinderen het verkeer in de omgeving 
verkennen.  
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JONGleren richt zich op kinderen van 0 tot 6 
jaar en hun ouders/verzorgers. De kinderen 
volgen de verkeersthemaweken en voor de 
ouders is er een informatieve bijeenkomst. 
Deze bijeenkomst, voor de ouders van groep 
1/2, is gepland op woensdagochtend 12 
februari van 8.15u tot 8.45u.  

 

Verkeeropvoeding begint al in de buggy en op 
het fietszitje. Peuters spelen op de stoep, 
kleuters maken hun eerst blokje om. Ze rijden 
mee op de fiets en in de auto.  
Ongemerkt pikken baby's, peuters en kleuters 
al veel op over hoe het er in het verkeer aan 
toe gaat en hoe je je op straat gedraagt. 
Ouders kunnen hun jonge kinderen een 
stevige basis meegegeven door regelmatig te 
voet en op de fiets met ze op stap te gaan, 
onderweg te praten over wat er gebeurt op 
straat en door zelf consequent het goede 
voorbeeld te geven. Dit is de centrale 
boodschap van JONGleren in het verkeer.  
 
Verjaardagen: 
Dinsdag 4 februari worden Misha en Mik uit 
groep 2 beide 6 jaar. Een hele fijne dag 
samen! 

 
 
 
Ingezonden stukken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werken bij op Kop 
Bij Stichting Op Kop wordt de krimp van het 
aantal leerkrachten in het onderwijs ook 
voelbaar. In samenwerking met de KPZ, de 
katholieke pabo in Zwolle, wordt er een 
opleidingstraject aangeboden waarbij er een 
combinatie is van leren en werken binnen 
onze stichting. Voor meer informatie:  
https://www.stichtingopkop.nl/over-
ons/werk-stage/  
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