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Datum Activiteit 

27 januari Cito midden 
Meester Jeroen aanwezig  

27 en 28 
januari 

Peuter/kleuter 
muziekworkshop Scala 

30 en 31 
januari 

School gesloten ivm staking 

3 februari Adviesgesprekken groep 8 
OR en MR vergadering 

10 februari Groep 5 t/m 8 rapporten 
mee 

13 februari Studiedag. Alle kinderen vrij 

14 februari VPT groep 5/6 

 
Workshop Scala: 
In samenwerking met Scala organiseren wij 
een muziek workshop voor peuters en 
kleuters. De 2 peutergroepen van Ukkie 
komen maandag en dinsdag gezellig met ons 
muziek maken. Beide dagen is het vanaf 8.45 
uur. 
 
Social schools: 
Afgelopen week heeft iedereen een mailtje 
gekregen met een activeringscode voor Social 
Schools. Als extraatje heeft iedereen het ook 
nog op papier gekregen. Binnen 1 dag had 
50% van de uitgenodigden zich aangemeld. 
Dat is zeker een “Dank-je-wel” waard! 
 
Schoolfruit: 
Aankomende week krijgen de kinderen de 
volgende Gruiten (Groenten of Fruiten) op 
maandag, dinsdag en woensdag 

 
 
 
Welkom op school: 
Dinsdag wordt Mirna Abdimalik eindelijk 4 
jaar. Zij is al een aantal keer op school wezen 

wennen maar mag nu écht naar school. 
Welkom op de Voorpoort Mirna en heel veel 
plezier! 
 
Tentoonstelling groep 1/2: 
Groep 1/2 is op dit moment bezig met het 
thema “KUNST”. Er worden volop 
kunstwerken gemaakt. Deze willen we graag 
in een tentoonstelling aan ouders en 
belangstellenden laten zien op woensdag 29 
januari van 11.30 – 12.00 uur. 
 
Cursussen: 
Afgelopen week zijn 4 collega’s weer op 
cursus geweest. Voor allen was het de laatste 
bijeenkomst. 
Juf Judith heeft de reken-cursus “Met 
Sprongen Vooruit” afgerond.  
Juf Anne, juf Silvia en juf Mireille hebben 
donderdag de laatste dag van de basiscursus 
van Kanjertraining gehad en mogen nu de 
lessen in de groepen verzorgen. 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 
Verjaardagen: 
Maandag 27 januari wordt Mohamed 12 jaar. 
Dinsdag 28 januari wordt Mirna Abdimalik 4 
jaar. Allebei een hele fijne dag gewenst. 

 
 
 
 


