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Datum Activiteit 

20 januari Start Cito midden 
Meester Jeroen aanwezig 
vanaf 9.30 uur 

27 en 28 
januari 

Peuter/kleuter 
muziekworkshop Scala 

30 en 31 
januari 

School gesloten ivm staking 

 
 
Open dagen VO: (herhaling) 
De volgende open dagen zijn bij ons binnen 
gekomen: 
Vak College; Dinsdag 21 jan 18.30-21.00 uur 
Zuyderzee College; Donderdag 23 jan 19.00-
21.00 uur 
Bonifatius Mavo; Maandag 27 januari 9.00-
21.00 uur 
Emelwerda College; Dinsdag 28 jan 18.30-
21.00 uur 
 
Bezoek Agnieten College: 
Groep 7 en 8 hebben donderdagochtend de 
Open Dag van het Agnieten College in 
Zwartsluis bezocht. We zijn langs de 
verschillende niveaus gegaan die op de school 
gegeven worden. Ook hebben we bij 
verschillende vakken ervaren wat er zoal 
wordt gedaan. We hebben nagels gelakt, 
haargel gemaakt, gymles gehad, verhaal 
geschreven bij Nederlandse taal en nog meer. 
Alle kinderen waren enthousiast en zij zijn ’s 
avonds ook nog met de ouders naar de Open 
Avond geweest. 

 

 
Rapporten/Portfolio: 
Zoals al eerder in de nieuwsbrief heeft gestaan 
gaan we geleidelijk overstappen op een 
portfolio. Voor dit jaar gaat dat gebeuren voor  
de groepen 1 t/m 4. Zij zijn al druk bezig met 
het vullen van hun portfolio. 
In de kalender staat dat 10 februari de 
rapporten mee gaan naar huis. Dit geldt wel 
voor groep 5 t/m 8. Maar groep 1 t/m 4 
krijgen de portfolio’s pas mee tijdens het 
kindgesprek die plaats vinden in de week na 
de voorjaarsvakantie. 
 
Social schools: 
In een eerdere nieuwsbrief heeft al eens 
gestaan dat we binnenkort afstappen van  
Klasbord. In de week van 20 januari krijgen 
alle ouders een activeringsmail voor Social 
Schools. Graag zien wij dat iedereen zich voor 
maandag 10 februari heeft aangemeld. Mocht 
u daar hulp bij nodig hebben dan zien wij u 
graag op school om u verder te helpen. 
 
Schoolfruit: 
Aankomende week krijgen de kinderen de 
volgende Gruiten (Groenten of Fruiten): 

 
 
Voor de week van 27-31 januari geldt dat we 
op maandag, dinsdag en woensdag het 
schoolfruit gaan uitdelen. Dit ivm afwezigheid 
op donderdag en vrijdag. 
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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. 
 

 
 
Bibliotheek groep 3/4:  
Door de stakingsdagen kan het bibliotheek 
bezoek van 30 januari niet door gaan. 
Vanmiddag is met de bibliotheek besloten dat 
we 6 februari heen gaan. De boeken zijn ook 
tot die dag uitgeleend. Er zal dus geen boete 
komen. 
 
Verjaardagen: 
Aankomende week zijn er geen jarigen op 
school. 
 
 
 
 
Ingezonden berichten: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


