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Agenda

13 februari
MR vergadering

13-16 februari
rapportgesprekken/
adviesgesprekken

16 februari
Carnaval

20-24 februari
Voorjaarsvakantie

Alle geplande
activiteiten kunt ook
vinden op de website

Bijlagen
● OPR -

verkiezing
● OPR - aanmeld

formulier

In deze nieuwsbrief
- Inzamelingsactie
- Young Spirit
- Ondersteuningsplanraad

S C H O O L

Nieuwtjes
➔ Nieuwe leerlingen: Vorige week is Tim gestart in groep 1-2c bij juf

Saskia en Angenita. Tim, welkom op onze school!

Geplande activiteiten

➔ Young Spirit: Kerst is alweer een poosje geleden. Young Spirit heeft toen
heel mooi gezongen. Na de vakantie gaat het kinderkoor Young Spirit
wederom van start.
We gaan oefenen voor de Kinder Paasviering op zondag 9 april om 9:00
uur.
Vanaf groep 4 mag je met ons meezingen. We oefenen op dinsdag
meteen na schooltijd op school tot 15:45 uur. Wil je meedoen? Leuk!!
Opgeven mag bij juf Eliane.

➔ Kwink: De afgelopen weken is het bij Kwink gegaan
over eerlijk zijn en verantwoordelijkheid nemen als
iets fout is gegaan. In de midden en bovenbouw is
daar ook de kwinkslag ‘de keuze-check’ bij gebruikt.

Leerlingen kiezen vaak snel. Ze staan niet stil bij welke
keuzemogelijkheden ze hebben en wat de gevolgen
van die keuze zijn, voor zichzelf en de ander. De
keuze-check helpt leerlingen om even stil te staan bij
het keuzemoment. Centraal staat een luiaard. De
traagheid van het dier symboliseert de rust die nodig
is om tot een goede keuze te komen.
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➔ Inzamelingsactie kinderkleding/fleece dekens: Een van onze teamleden heeft via de kennissenkring
contact met een Turks gezin dat kleding inzamelt voor kinderen in het getroffen deel van Turkije.

Heeft u nog bruikbare kleding die u kunt missen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en/of
fleece dekens, dan is dat van harte welkom. In de hal bij groep 3 en 4 staan hiervoor tot volgende
week vrijdag 17 februari dozen opgesteld.

Gezien het transport en de bijbehorende kosten, vragen we u – hoe goed bedoeld ook – geen andere
spullen te doneren. Bij voorbaat dank.

➔ Oudervereniging: Op dinsdagavond 24 januari hebben ouders van de oudervereniging samen met
ouders die zich hadden opgegeven weer flink gepoetst (en gezellig nagepraat), waarvoor dank! Zo
krijgen ook dingen die buiten de reguliere schoonmaak vallen tweejaarlijks een beurt. De volgende
schoonmaakavond is gepland op donderdag 29 juni. Wilt u een keer helpen, zet deze avond dan
alvast in uw agenda.

De oudervereniging is nog steeds naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heeft u vragen
en/of interesse, dan kunt u zich wenden tot Arjo Kousemaker (kousemaker@kpnmail.nl).

K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Carnaval: Volgende week woensdag wordt er lekker

geknutseld door de kleuters en peuters in de lokalen en hal
van de school. Ook de jongere peuters sluiten hierbij aan. Het
belooft een gezellige boel te worden.

OVERIGE INFORMATIE

➔ Typecursus Typetuin: Bij voldoende aanmeldingen start op maandag 6 maart (16.00-17.00 uur) de
typecursus voor leerlingen uit de groepen 6-7-8 van de Typetuin. De cursus bestaat uit 8 lessen van
60 minuten op onze school. Ook op de houding wordt gelet. Daarnaast stimuleert de typecoach
iedere week dat het huiswerk wordt geoefend. Dit voorkomt strijd thuis.
Meer informatie over de cursus en hoe aan te melden vind je op www.typetuin.nl.
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➔ Ondersteuningsplanraad van Kind op 1 (samenwerkingsverband): Er zijn twee ouder-, en twee
personeelsleden die per 1 september 2023 afscheid nemen van de OPR. In de bijlagen kunt u lezen
hoe de verkiezingen worden uitgezet en hoe u zich kunt aanmelden om zich verkiesbaar te stellen!

Onze OPR bestaat uit een betrokken groep ouders en personeelsleden! Meldt u zich aan?

➔ ‘Geef een boek cadeau’
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