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HOERA, EEN EXTRA GROEP ! 

Onze kleutergroep is dit schooljaar erg gegroeid. 

We vinden het natuurlijk heel fijn dat er in de loop van dit schooljaar nog 
meerdere aanmeldingen zijn geweest, maar de groep werd onverwacht 
erg groot. 

Dit hebben we een tijdje geleden neergelegd bij ons bestuur en zij waren 
het gelukkig met ons eens dat dit geen wenselijke situatie is. 

Daarom is er een nieuwe leerkracht aangenomen die 3 dagen per week 
zal komen. Hierdoor kunnen we de groep de hele week splitsen. 

Dat we hier blij mee zijn, spreekt vanzelf. 

Vanaf de voorjaarsvakantie komt Daphne Timmerhuis ons team verster-
ken. Na de meivakantie zal er iemand anders komen, omdat Daphne dan 
andere verplichtingen heeft. 

OPEN DAG 

Kent u mensen die op zoek zijn naar 
een school voor hun zoon of doch-
ter, wilt u hen dan wijzen op onze 
open dag?  

Mondelinge reclame is natuurlijk 
altijd de beste reclame. 

Dinsdag 3 maart van 8.30 uur tot 
12.00 uur zijn ze van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen. 

Heeft u een zoon of dochter die in-
geschreven kan worden, dan bent u 
natuurlijk ook welkom! Inschrijffor-
mulieren liggen in de hal. 

WELKOM EN VEEL SUCCES! 

We heten Vayèn en Jurre van harte welkom op school en wensen hen 
een fijne Gijminktijd! 

OUD PAPIER 

We verwachten de ouders van groep 3 op zaterdag 7 
maart om 9.00 uur op school om te helpen met de inzame-
ling van het oud papier.  

Mocht u niet kunnen wilt u dan a.u.b. ruilen met iemand 
anders of iemand anders in uw plaats vragen. Dan helpt u 
er aan mee dat iedereen op tijd klaar kan zijn. 
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De opbrengst van het oudpapier gaat natuurlijk niet alleen naar de bij-
drage voor de schoolreizen, dus mensen die ons komen helpen zorgen er 
samen voor dat we veel leuke, anders onbetaalbare, dingen voor uw kind 
kunnen doen. 

RAPPORT  

Woensdag 4 maart krijgen alle leerlingen hun rapport mee 
naar huis.  

We hebben er, met het oog op het milieu, voor gekozen niet 
elk blaadje meer in een plastic hoes te stoppen.  

CONTACTAVONDEN  

Via Parro kunt u zich vanaf 4 maart inschrijven voor een gesprek met de 
leerkracht van uw kind(eren).  

Vrijdag 6 maart sluit de inschrijving ’s middags. Ouders die dan geen tijd 
hebben gekozen krijgen daarna een uitnodiging, waarbij wij het tijdstip 
kiezen. 

De gesprekken zijn in de week van 9 en 16 maart. I.v.m. de visitatie en het 
inspectiebezoek zijn ze verdeeld over twee weken. 

Leerlingen vanaf groep 5 zijn ook van harte welkom bij deze gesprekken. 

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 

In de week van 16 maart doet onze school 
weer mee aan de Week van de Lentekrie-
bels. De Week van de Lentekriebels is een 
nationale projectweek voor het basison-
derwijs. We geven een week lang les over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Deze 

lessen worden natuurlijk goed afgestemd op de verschillende leeftijds-
groepen.  

VISITATIE DALTON 

Het is al weer vijf jaar geleden dat onze school officieel daltonschool 
werd. Elke vijf jaar wordt er door een visitatie bekeken of de erkenning 
verlengd kan worden. Dinsdag 10 maart a.s. komt de commissie op onze 
school. Zij bekijken lessen en gaan ook in gesprek met leerlingen, ouders 
en leerkrachten. We gaan deze dag vol vertrouwen tegemoet. 

INSPECTIEBEZOEK 

Drie dagen na de daltonvisitatie, vrijdag 13 maart,  krijgen we inspectie-
bezoek. De inspecteur komt in meerdere groepen kijken naar onze didac-
tische kwaliteiten. We verwachten waardevolle tips te krijgen, waardoor 
we ons werk nog beter kunnen gaan doen. 

Wij 

feliciteren! 

 

 

1 maart 

Lennon 

 

4 maart 

Gijs 

 

4 maart 

Lynn 

 

5 maart 

Lieke 

 

6 maart 

Maik 

 

9 maart 

Noëlle 

 

15 maart 

Vayèn  

 

21 maart 

Jurre 

 

22 maart 

Jayden 

 

23 maart 

Ivy 

 

24 maart 

Arda 
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VOORLEESWEDSTRIJD  

Lieke uit groep 8 zal zaterdag 29 februari in Borne meedoen aan de tweede ronde van de Nationale Voorlees-
wedstijd. 

Lieke veel succes!! 

VRIJ I.V.M. EEN STUDIEDAG 

Dinsdag 31 maart hebben alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor alle leerkrachten binnen ons bestuur OPO 
Hof van Twente. 

‘ER KAN MEER DAN JE DENKT ’  

Door de gemeente wordt extra aandacht besteed aan de campagne 'Er kan meer dan je denkt'.  

Deze campagne is gericht op mensen met een laag inkomen en er wordt hierbij gewezen op de regelingen de zij 
kunnen aanvragen.  

Zie: www.berekenuwrecht.nl  en 

https://www.hofvantwente.nl/zorg-werk-en-inkomen/laag-inkomen-er-kan-meer-dan-je-denkt.html 

VOORUITKIJKEN NAAR APRIL 

Donderdag 2 april Verkeersexamen groep 8 
Zaterdag 4 april  Oudpapier, ouders groep 2 
Donderdag 9 april Vossenjacht 
10 t/m 13 april  Vrij i.v.m. Pasen 
15 en 16 april  Ieptoets groep 8 
Vrijdag 17 april  Koningslunch 
Vrijdag 24 april  Koningsspelen 
25 april t/m 10 mei Meivakantie 
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