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AGENDA jan./febr.  
Ma. 27 dec. t/m  Kerstvakantie 
vr. 7 jan.  
Do. 13 jan.  VO-gesprekkken groep 8 
Di. 18 jan.  ColumBus 
Di. 1 febr.  Studiemiddag. Kinderen 12.00 uur vrij. 
  ColumBus 
Do. 3 febr.  Juffen/meesterfeest groep 7/8 

Di. 15 febr. ColumBus 
Vr. 18 febr.  Uitgave 1e rapport 
Di. 22 febr. Gezamenlijke avond rapport gesprekken groep 1 

t/m groep 7 
Vr. 25 febr. Juffenfeest groep 1/2 
Ma. 28 febr. t/m Voorjaarsvakantie 
Vr. 4 maart 

Beste ouders, verzorgers, 
 
Wij zijn deze week aan de slag gegaan om het werk zo goed mogelijk af te ronden en met de 
nodige voorbereidingen voor volgend jaar. We hopen natuurlijk van harte dat we de 
kinderen na de kerstvakantie weer kunnen ontvangen, maar we houden toch ook alvast 
rekening met een eventueel ander scenario. Op 3 januari neemt het kabinet hierover een 
besluit en weten we meer. 
 
Naast de noodopvang van de kinderen van ouders met cruciale beroepen, zijn we als team 
druk bezig geweest de hallen en het magazijn op te ruimen en opnieuw in te richten.  
We willen de hallen extra uitnodigend maken om zo de kinderen nog meer te stimuleren tot 
lezen! Er zijn bv. nieuwe wandkasten aangeschaft voor in de grote hal en twee zitbankjes en 
een poef worden binnenkort geleverd.  
Daarnaast is er flink geïnvesteerd in leuke leesboeken voor alle groepen!  
Er zijn 4 chromebooks aangeschaft voor groep 1/2 en groep 3. 
De kinderen van groep 1/2 gaan daarop werken met een uitdagend leesprogramma. 
Daarnaast is er ook geïnvesteerd in Engelse leesboeken, toneelleesboeken en boeken voor 
dyslectische kinderen. Tevens wordt er ook nog een workshop georganiseerd voor het team 
m.b.t. lezen. 
Dit alles konden we doen, omdat de Primas-scholengroep in het kader van inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s, een flinke subsidie heeft gekregen om lezen en 
(hoog)begaafdheid te bevorderen. Ook voor (hoog)begaafdheid hebben we mooie 
materialen/programma’s kunnen aanschaffen. 
We hopen natuurlijk dat u binnenkort kunt komen kijken!   

 

 
 



Wist u dat… 
 

• de spaaractie voor onze school bij de Plus € 1884,00 heeft opgebracht! 

• we daar natuurlijk heel erg blij mee zijn en we iedereen hartelijk bedanken die de 
vouchers aan onze school hebben gedoneerd. 

• we daar een mooie kippenren met leghok voor aan gaan schaffen. 

• die mooie kippenren in de kerstvakantie al gebouwd gaat worden door 2 
hulpvaardige vaders. 

• de opa van een leerling alle schooltuintjes weer winterklaar heeft gemaakt. 

• dat Jochem elke maandagmorgen met zijn begeleidster Cindy bij ons op school 
diverse klusjes komt doen, meedraait in verschillende groepen en de kinderen dat 
heel gezellig vinden. 

• Jochem vorige week vertelde dat hij dit de leukste ochtend van de week vindt! 

• Jochem heel graag bekend/beroemd wil worden. Daarom plaatsen we nogmaals een 
foto van hem in deze brief.  

• we de komende maandagen blijven sparen voor Stichting Jarige Job en hopen dat u 
de kinderen op die dag een kleine bijdrage wilt meegeven. 

 

 
Namens het team wensen we u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2022!! 
 
 

Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 
 
 

                 


