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Datum Activiteit 

17-21 februari Voorjaarsvakantie 

24 februari Start 2e oefenkwartier 

24,25 en 27 
februari 

Verplichte 
oudergesprekken 

27 februari Meester Jeroen aanwezig 

27 februari Groep 3/4 bibliotheek 

 
Inschrijven oudergesprekken: 
Het inplannen van de oudergesprekken is 
helaas nog niet bij iedereen gelukt. 
Mocht u hulp nodig hebben, loop even bij de 
leerkracht naar binnen. 
 
Oefenkwartier: 
Na de vakantie begint de 2e ronde van het 
oefenkwartier. Wij merken dat niet voor 
iedereen duidelijk is wat het oefenkwartier is 
en wat het de kinderen brengt. 
Het oefenkwartier is van ma-do van 8.15-8.30 
uur. In dit kwartier krijgt de hulpouder een 
groepje leerlingen of een individuele leerling 
die wel wat extra tijd kan gebruiken op het 
gebied van lezen of rekenen. De leerkracht 
zorgt dat het materiaal klaar ligt. 
 
Nu merken wij (helaas) dat er steeds minder 
aanmeldingen komen om te helpen met het 
oefenkwartier. Aan de ene kant begrijpelijk 
want ook wij zijn werkende ouders. Aan de 
andere kant is het een jammerlijke 
constatering want het kan voor een kind net 
het verschil maken. Door de extra aandacht 
kan een rekenonderdeel ineens begrepen 
worden. Of een leerling schiet ineens met het 
leesniveau omhoog. 
 
Vandaar toch nog een keer de vraag: Mocht u 
in de gelegenheid zijn om 1 of 2x per week 
een kwartiertje te oefenen meldt u zich dan 
bij de leerkracht. 
Namens de kinderen; bedankt! 
 
Griep en ziekte: 
Op dit moment merken we date r toch nog 
een flinke griepgolf door Nederland gaat. Ook 
op school zijn er al heel wat kinderen ziek 
geweest. Ook komt het voor dat medewerkers 
van de school ziek zijn. Onze vervangerspool 

van de stichting wordt maximaal ingezet. 
Daardoor kan het zijn dat dat sommige zieke 
medewerkers niet vervangen kunnen worden. 
Op dit moment kunnen we het nodige nog 
intern oplossen. Dat lukt helaas niet altijd, 
wanneer we de vraag stellen of uw 
zoon/dochter thuis kan blijven doen we dat 
omdat wij geen andere mogelijkheden hebben 
om op een goede manier onderwijs aan te 
bieden. Mocht thuis opvang organiseren niet 
mogelijk zijn dan is uw kind altijd welkom op 
school. Hij of zij zal dan opgevangen worden in 
een andere klas. 
 
Schoolfruit: 
Vanwege de vakantie is er geen schoolfruit. 
 
Verjaardagen: 
De week na de vakantie is Jorre jarig. Hij 
wordt 8 jaar. Een hele fijne dag Jorre! 
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Ingezonden stukken: 
 

 
 

 
 
 
 
 


