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Data van belang 

25 februari   : start carnavalsvakantie om 15.05u 

7 maart  : kinderen weer naar school om 8.40u 

14 maart : studiedag team; alle leerlingen vrij   

23 maart : De grote rekendag 

31 maart : gastles door Marjo Hoedemaker over Dierentuin 

Amersfoort 
 

Vervangingen 
We doen weer een poging om aan te geven wie in welke groep vervangt. Dit kan 
zomaar veranderen als er door ziekte, quarantaine of andere zaken vervanging 

nodig is.  
Maandag 

Juf Emily werkt in groep 3/4b 
Meneer Joep is de ochtend in groep 7b en in de middag in groep 6c  
Dinsdag  

Juf Emily werkt in groep 3/4b 
Juf Sandra werkt in groep 8c en meneer Eugène heeft een ICT-dag  

Woensdag 
Meneer Joep is in groep 8b 
Juf Sandra is in groep 8c 

Juf Quincy is in groep 5a 
Donderdag 

Juf Whitney is in groep 6c en meneer Bas heeft een ICT-dag 
Juf Eefje is in de ochtend in groep 4a en in de middag in groep 4/5c  
Juf Quincy is in groep 5b 

Vrijdag 
Juf Whitney is in groep 5/6d 

Juf Eefje is in de ochtend in groep 3a en in de middag in 7c voor de 
domeinmiddag 
Juf Quincy is in de ochtend in groep 8a en in de middag in 5a  

 
Nieuwe gedragsverwachting 

We gaan oefenen om zuinig te zijn op alle spullen 
die we gebruiken; van onszelf, van de school of van 
iemand anders. Kinderen kunnen dit thuis 

natuurlijk ook heel goed oefenen. Ook volwassenen 
kunnen hier een goed voorbeeld van laten zien.  

We gaan dan muntjes verdienen want we zijn bijna 
bij de 100 ballen en dan hebben we onze beloning 
weer binnen: film kijken.  

 
Inleveren rapporten  

Het is de bedoeling dat de kinderen hun rapport weer inleveren op school zodat 
we dit weer kunnen gebruiken voor het 2e rapport. Dit betekent dat jullie, als 

ouders, de inhoud over jullie kind, eruit mogen halen. Deze kun je zelf bewaren. 
De kartonnen kaften en het plastic hoesje, waarin alles zit, komen mee terug 
naar school. Wij gebruiken dan de kaft bij het volgende rapport. Bij het 2e 

rapport wordt dan ook het 1e rapport opnieuw afgedrukt met daarnaast het 2e 
rapport. Wij nieten dan de inhoud in de kartonnen kaften zodat er een mooi 



rapport overblijft om te bewaren. De plastic hoesjes worden pas volgend jaar 
weer gebruikt bij het 1e rapport.   

 
Schoenen kwijt 

Afgelopen week zijn de schoenen van een leerling kwijt geraakt. Mogelijk heeft 
een leerling ze per ongeluk meegenomen en is hij/zij vergeten om ze weer mee 
terug te nemen. Dit is heel vervelend. Natuurlijk is het ook lastig om ze weer 

terug te brengen maar dit kan zonder dat iemand daar iets van hoeft te weten. 
Iedereen is er echt mee geholpen als ze weer terug komen bij onze leerling. Heb 

je ze ergens gevonden ook dan graag afgeven. Het betreft basketbalschoenen 
zwart met rood afgezet van het merk Jordan. Graag jullie medewerking.  
 

Studiedag vrijdag 11 februari 
We zijn vandaag in onze leerteams weer verder gegaan met de verbeteringen 

van ons onderwijs. We hebben de volgende leerteams:  
- Sociale veiligheid (o.a. buitenspelen, sociale media etc.)  
- Rekenen (hoe kunnen we voor onze kinderen het rekenen nog duidelijker 

maken en welke materialen zetten we daarbij in) 
- Begrijpend lezen (hoe kunnen we kinderen leren de teksten die ze lezen 

ook te begrijpen) 
- Technisch lezen (verbeteringen in ons aanbod om de kinderen nog beter te 

kunnen leren lezen) 
- Mens en maatschappij (techniek, cultuur, ICT, duurzaamheid) 
- Handelend en bewegend leren (hoe helpen we vanuit bewegen en 

handelen het onderwijs verbeteren zodat de leerlingen het nog beter 
opnemen) 

 
Corona en de besmettingen 
Gelukkig zijn de besmettingen niet meer zo groot als de afgelopen weken. 

Afgelopen week is 1 collega positief getest. Alle collega’s die nog thuis waren 
hopen maandag weer te kunnen starten. Helaas is er wel 1 leerkracht in het 

weekend positief getest dus die missen we komende week. Tot heden hebben we 
nog steeds vervanging kunnen vinden binnen onze eigen collega’s en daar zijn 
we enorm blij mee. Hierdoor kunnen we de school open houden voor de 

kinderen. Afgelopen week zijn er 13 leerlingen positief getest. Ook veel minder 
dan de weken daarvoor. Laten we hopen dat deze lijn zich doorzet voor de 

vakantie en ook na de vakantie.  
 
Schoolfruit 

Komende week krijgen de kinderen een peer, een wortel en een appel.  
 

 
Webinar: ‘Mama, papa: waar komen baby’s vandaan?’ 
Bij seksuele ontwikkeling van kinderen gaat het over meer dan seksualiteit. Het 

gaat ook over liefde en vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje 
bent, aangeven wat je wel en niet wilt en lekker in je vel zitten. Als ouder kun je 

je kind bij deze ontwikkeling begeleiden. Wil je weten hoe? Kijk dan naar dit 
webinar over de seksuele ontwikkeling en seksuele opvoeding van kinderen t/m 
12 jaar oud. Het webinar wordt uitgezonden op donderdag 17 maart om 

20.00 uur. Meld je nu aan en deel het met andere ouders! Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/mama-papa-waar-

komen-baby-s-vandaan-1 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggd-west-brabant.webinargeek.com%2Fmama-papa-waar-komen-baby-s-vandaan-1&data=04%7C01%7CI.Dijkmans%40ggdwestbrabant.nl%7Ca5db57261ead45592c7908d9e5971260%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793259297231329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bnn6ijCXau8MAlIPMw3XsrXQwWEj3QvgCOVGYt9E2oE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggd-west-brabant.webinargeek.com%2Fmama-papa-waar-komen-baby-s-vandaan-1&data=04%7C01%7CI.Dijkmans%40ggdwestbrabant.nl%7Ca5db57261ead45592c7908d9e5971260%7C6485e4eee92a48ea83c40d404781e21f%7C0%7C0%7C637793259297231329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Bnn6ijCXau8MAlIPMw3XsrXQwWEj3QvgCOVGYt9E2oE%3D&reserved=0


Nationaal Jeugdontbijt 
Het belang van een voedzaam ontbijt.  

Ieder schoolkind heeft dagelijks recht op een voedzaam 
ontbijt. Het ontbijt vormt de basis van een welbestede 

schooldag. Een kind dat de dag start met een voedzaam 
ontbijt zal beter kunnen opletten. Daardoor zullen de 
schoolresultaten zichtbaar verbeteren. Onze school doet 

mee aan het initiatief van het Nationaal Jeugd Ontbijt. 
Binnenkort kan ook jouw kind ’s morgens thuis ontbijten 

voordat het naar school gaat. Als jouw kind mee wilt 
doen aan dit dagelijks -gratis- ontbijt geef dat dan door 
aan de Schoolleiding of nóg beter… vul het 

Aanmeldingsformulier in: 
https://www.nationaaljeugdontbijt.nl/nl/aanmelden.html  

 
 

https://www.nationaaljeugdontbijt.nl/nl/aanmelden.html

