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Mad Science 
Maandag 3 februari krijgen alle kinderen een presentatie te 
zien van Mad Science. Mad Science laat ons allerlei 
spectaculaire proeven zien. Wanneer uw kind enthousiast/ 
nieuwsgierig is geworden, kan uw kind (groep 3 t/m 8) zich 
opgeven voor 6 workshops na schooltijd. Hiervoor wordt 
wel een financiële bijdrage gevraagd. 
 
Rapport 
Vrijdag 7 februari krijgen alle kinderen hun eerste rapport 
dit schooljaar. Hierin staat de ontwikkeling van uw kind 
weergegeven. Ook zal bij groep 3 t/m 8 de uitslag van de 
Citotoetsen toegevoegd worden. We willen graag met alle 
ouders een rapportgesprek voeren. Vanaf groep 4 vinden 
wij het zeer prettig wanneer jullie kind aanwezig is bij dit 
gesprek.  
 

Rapportgesprekken 

In de week van 10 tot 13 februari staan de 
rapportgesprekken gepland.  Dit doen we gedurende een 
week, omdat we met alle ouders een gesprek willen en dat 
niet mogelijk is om dit op één dag of avond te houden.  
Daarnaast vinden we het fijn om voldoende tijd te nemen 
voor de gesprekken.  
 

Het inschrijven voor een gesprek gaat dit jaar via Social 
Schools. De leerkrachten hebben daarin per groep tijden 
aangegeven wanneer het mogelijk is om een gesprek te 
hebben. De tijden kunnen per groep verschillen. Mocht er 
geen geschikte tijd bij staan, dan willen we vragen om even 
contact op te nemen met de leerkracht, zodat er alsnog een 
moment gevonden kan worden.  
 

Het inschrijven kan vanaf vrijdag 31 januari 19:00 uur.  
 
Fides  
Elke nieuwsbrief stellen we een Fidessymbool centraal. 
Deze keer is dat de sleutelbos. 
 

 

Belangrijke data: 

 

  

Ma. 20 t/m vr. 31 jan. 2020 

• Cito toetsweken groep 

3 t/m 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ma. 3 febr. 2020 

 

• Mad Science 
 
 
Vr. 7 febr. 2020 
 

• Rapport 1  
 

 

Nieuwsbrief 
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Ma. 10 t/m do. 13 febr. 2020 
 

• Rapportgesprekken 
 
 
Vr. 14 febr. 2020 
 

• Margedag, kinderen 
vrij 

 
Ma. 17 t/m vr. 21 febr. 2020 
 

• Voorjaarsvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In elke klas is een sleutelbos. Daaraan zitten veel kleine 
sleutels en één grote sleutel. De grote sleutel staat voor alle 
oplosmethodes die je al kent en al gebruikt. De kleine 
sleutels staan voor nieuwe oplosmogelijkheden. Wanneer 
het kind even niet weet hoe hij/ zij iets op kan lossen, helpt 
de sleutelbos om tot een goede oplossing te komen. 
 
Margedag 14 februari 
De voorjaarsvakantie start een dagje eerder. Onze 
margedag besteden wij aan het bekijken van nieuw 
meubilair. Het is namelijk de bedoeling, dat we na de 
zomervakantie de hele school vernieuwen qua meubilair. 
Twee jaar geleden hebben we een nieuwe vloer gekregen, 
vorig jaar is de hele school geschilderd. Nu nog nieuw 
meubilair en we hebben weer een prachtig gebouw waar 
we onze leerlingen met veel plezier les kunnen geven. 
 
Ook gaan we deze margedag besteden aan het uitzoeken 
van een nieuwe technisch lezen methode. We hebben een 
aantal zichtzendingen, die we zorgvuldig gaan vergelijken. 
 
Lekker lezen 
Een aantal moeders is elke week op school om met kleine 
groepjes te lezen. We gebruikten hiervoor de methode 
Lekker Lezen. We zijn nu druk bezig met het uitzoeken van 
een nieuwe methode. We gaan zelfs na de 
voorjaarsvakantie een proef doen met technisch lezen via 
het programma Snappet op de chromebooks. Dit betekent, 
dat we de lessen technisch lezen in de groepen gaan geven. 
Dus ouders heel hartelijk bedankt voor het half jaar, dat 
jullie je zo hebben ingezet om met de kinderen te lezen.  

 
 
 
Leerlingenraad 



Er is weer een vergadering van de leerlingenraad geweest. 
We hebben de sinterklaas, Kerst en Nieuwjaarstoost 
geëvalueerd. Ook hebben we besproken hoe we het Jantje 
Betongeld gaan besteden. Er was ook nog geld over van 
2018 en nu met het geld van 2019 erbij hebben we bijna     
€ 800,- te besteden. Er zijn al voetballen en volleyballen 
aangeschaft door een leerling van de leerlingenraad. Er 
komt nog meer, maar dat moet even zorgvuldig worden 
uitgezocht. 
 
AED 
Stichting Op Kop heeft bij een aantal scholen een AED laten 
ophangen. Het is een gewone AED, maar ook voorzien van 
een kinderknop. Stichting Op Kop denkt ook aan het 
dorpsbelang, daarom wordt de AED binnenkort ook 
aangemeld bij HartslagNu en kan het AED oproepteam ook 
gebruik maken van de school AED. Deze hangt aan de 
buitenmuur bij het naambord van de school. 
 
Nieuwsbrief  
De nieuwsbrief wordt iedere twee weken gemaild op 
donderdag. De volgende nieuwsbrief kunt u op 13 februari 
2020 verwachten.  
  
Aanwezigheid directeur en locatie coördinator  
Peter: donderdag  
Jolanda: maandag t/m donderdag 
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