
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Allereerst wensen wij iedereen alle goeds voor 2023.  

Wij hopen dat jullie een geweldige vakantie hebben  

gehad en lekker zijn uitgerust. Bij deze sturen wij u  

de nieuwsbrief van januari. Veel leesplezier!    

 

 

Kerstviering  

Wat hebben we een fantastische kerstviering gehad! Na enkele jaren corona mochten we het eindelijk 

weer samen op school vieren en dat hebben we gedaan ook. Iedereen had heerlijke hapjes gemaakt, 

de kinderen zagen er allemaal prachtig uit, er hing een gezellige sfeer in de school en de klassen waren 

prachtig versierd. Ook de optredens van de kinderen waren erg leuk. Na afloop was er nog een borrel 

voor de ouders en ook daar hing een gezellige sfeer. Bij deze willen we meteen de ouders van de 

oudervereniging bedanken voor hun inzet en hulp!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cito toetsen  

Op maandag 16 januari start de citoperiode. Gedurende drie weken,  

dus tot en met vrijdag 3 februari, worden er verschillende toetsen  

afgenomen. Wij plannen deze toetsen voornamelijk in de ochtend.  

Het verzoek is dan ook om (medische) afspraken tijdens de afnameperiode  

buiten schooltijd te plannen. Het is belangrijk dat de kinderen de reguliere  

toets afnames kunnen bijwonen en dit niet op andere momenten moeten  

inhalen.  

 

Adviesgesprekken groep 8  

Binnenkort krijgt groep 8 het definitieve advies van het niveau voor het voortgezet onderwijs. Deze 

adviesgesprekken vinden plaats op dinsdag 7 februari met juf Marjon en juf Sjeel. Tegen die tijd kunt u 

zich weer inschrijven via Parro. Op dinsdag 7 maart en woensdag 8 maart zijn de aanmeldavonden bij 

het voortgezet onderwijs.   

 

Voorleesontbijt 

Woensdag 25 januari doen wij als school mee met het voorleesontbijt van de Nationale 

Voorleesdagen. Met dit ontbijt willen we aan de kinderen laten zien hoe leuk lezen is en hoe fijn het is 

om voorgelezen te worden. De kinderen mogen deze ochtend met ontbijt en in pyjama naar school 

komen. Ze worden deze ochtend voorgelezen door een andere leerkracht.  

Carnaval  

Op vrijdag 17 februari is het carnaval bij ons op school. Wij 

hebben besloten om dit jaar niet mee te lopen met de 

scholenoptocht. We gaan een keer een ander programma 

draaien om te kijken hoe dat bevalt. Met de invulling van het 

programma zijn wij nog druk bezig en dat horen jullie als er 

meer bekend is. Wel komt woensdag 18 januari de prins met 

zijn gevolg naar school. Zij komen dan het motto presenteren 

en de carnaval alvast inluiden.  

Bureau HALT 

In groep 7/8 krijgen de kinderen twee keer per jaar bureau HALT op bezoek. In september zijn ze al 

geweest en toen ging de les over ‘gedrag online’. Een thema wat nu erg actueel is en waar wij in groep 

7/8 ook mee te maken hebben. Eind januari komen ze nog een keer en dan gaat de les over ‘tolerantie 

en respect’. Wij vinden dit altijd zinvolle lessen en hopen natuurlijk dat de kinderen er iets aan hebben.  

 

Studiedag  

Woensdag 8 februari is er weer een studiedag. De kinderen zijn dan de hele dag vrij! 

 



 
 

Belangrijke data:  

Maandag 16 januari t/m 3 februari    Afname Cito toetsen 

Woensdag 25 januari                         Voorleesontbijt  

Woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari   Nationale voorleesdagen en  

                                                                                                    week van de poëzie   

Dinsdag 7 februari     Adviesgesprekken groep 8  

Woensdag 8 februari      Studiedag! Kinderen hele dag vrij 

Vrijdag 17 februari      Carnaval  

Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari   Voorjaarsvakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


