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Graag  aandacht  voor  het  brengen  van  uw  kind  (onderbouw)  
Wilt	  u	  als	  ouder(s),	  verzorger(s)	  meewerken	  met	  een	  effectieve	  start	  van	  de	  dag?	  
'Natuurlijk',	  is	  dan	  uw	  antwoord.	  Mocht	  u	  uw	  kind	  naar	  school	  brengen	  en	  uw	  kind	  zit	  in	  
groep	  3	  of	  4	  (en	  hoger)	  zitten,	  wilt	  u	  buiten	  afscheid	  nemen	  en	  uw	  kind	  zelfstandig	  naar	  de	  
kapstok	  en	  klas	  laten	  gaan.	  Het	  opbergen	  van	  jas	  en	  tas	  kunnen	  zij	  echt	  goed	  zelf.	  De	  
kleuters	  worden	  wel	  door	  u	  als	  ouder(s)	  naar	  het	  lokaal	  gebracht.	  Groep	  2	  kinderen	  

kunnen	  ook	  al	  zelf	  hun	  jas	  ophangen	  en	  buiten	  de	  klas	  afscheid	  nemen.	  Dat	  bevordert	  het	  overzicht	  in	  de	  
klassen,	  nu	  de	  allerjongsten	  instromen.	  Zo	  helpt	  u	  ons	  op	  tijd	  te	  kunnen	  starten	  om	  8.30	  uur.	  Mochten	  er	  
bijzonderheden	  zijn,	  kunt	  u	  vanzelfsprekend	  even	  meelopen	  met	  uw	  kind	  en	  dit	  in	  het	  notitieschrift	  bij	  de	  
lokaaldeur	  noteren	  of	  het	  laten	  bij	  een	  korte	  mededeling.	  Afspraak	  maken	  kan	  altijd	  na	  schooltijd.	  We	  staan	  
u	  graag	  te	  woord.	  

Intekenen  oudergesprekken  
U	  kunt	  zich	  weer	  intekenen	  voor	  de	  oudergesprekken	  die	  in	  de	  derde	  week	  van	  februari	  plaatsvinden.	  Als	  
het	  goed	  is	  heeft	  u	  hierover	  een	  digiduif	  ontvangen.	  

Speelgoed  mee  naar  school?  
Wilt	  u	  kinderspeelgoed	  thuis	  laten.	  Tenzij	  dit	  een	  specifieke	  opdracht	  betreft	  of	  een	  speciaal	  verzoek.	  Soms	  
is	  er	  een	  speelgoed	  ochtend	  of	  zijn	  er	  spullen	  nodig	  voor	  een	  thema	  of	  de	  letterslurf	  of	  is	  een	  kind	  jarig	  
(geweest),	  dan	  is	  dit	  natuurlijk	  een	  uitzondering.	  Op	  dit	  moment	  zien	  we	  veel	  speelgoed.	  Van	  stuiterballen	  
tot	  putty,	  tot	  lego-‐auto's	  de	  school	  binnenkomen.	  We	  gaan	  er	  weer	  iets	  strakker	  op	  letten	  t.b.v.	  effectiviteit	  
van	  onderwijstijd.	  

De	  poppetjes	  van	  de	  'grossery-‐serie',	  die	  de	  kinderen	  verzamelen	  en	  ruilen,	  kunnen	  in	  de	  tas	  mee,	  omdat	  
dit	  tot	  spel	  leidt	  na	  schooltijd	  of	  in	  de	  pauzes.	  Deze	  poppetjes	  gaan	  niet	  mee	  de	  klas	  in,	  ook	  niet	  in	  de	  
laatjes.	  De	  leerkrachten	  hebben	  dit	  met	  de	  kinderen	  besproken.	  Wilt	  u	  dit	  thuis	  ook	  bespreken	  met	  uw	  kind	  
indien	  dit	  van	  toepassing	  is?	  Hartelijk	  dank	  voor	  de	  medewerking.	  

Oproep:  Sokken  en  kousen  gezocht  voor  knutselproject   
Ik	  ben	  op	  zoek	  naar	  oude	  sokken	  en	  kousen.	  Dit	  mogen	  enkele,	  kleine,	  grote	  ,	  sport,	  effen,	  
gekleurde	  en	  zélfs	  sokken	  of	  kousen	  met	  een	  klein	  gaatje	  zijn.	  

Heeft	  u	  thuis	  nog	  iets	  liggen	  dan	  kunt	  u	  deze	  tot	  en	  met	  woensdag	  31	  januari	  in	  groep	  5A	  bij	  
juf	  Karin	  inleveren.	  (Boven,	  1e	  lokaal	  naast	  de	  teamkamer)	  

Alvast	  bedankt,	  juf	  Karin	  
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Nationale  voorleesdagen  
Afgelopen	  woensdag	  zijn	  de	  Nationale	  Voorleesdagen	  van	  
start	  gegaan.	  Deze	  duren	  van	  24	  januari	  tot	  3	  februari.	  Bijna	  
dagelijks	  lezen	  er	  kinderen	  uit	  onze	  bovenbouwgroepen	  voor	  
aan	  onze	  ‘buren’;	  de	  kinderen	  van	  het	  kinderdagverblijf	  en	  de	  
peuterwerkplaats.	  Hiernaast	  een	  foto	  van	  Esmee	  uit	  groep	  8A	  
met	  haar	  ‘groepje’.	  	  

	  

	  

Sponsorloop  
Kinderen	  van	  groep	  5	  t/m	  8	  hebben	  vrijdag	  19	  januari	  een	  sponsorloop	  gedaan.	  Iedereen	  heeft	  goed	  
gelopen/gerend.	  We	  hopen	  dat	  we	  minimaal	  1000	  euro	  ophalen	  voor	  de	  wederopbouw	  van	  St.	  Maarten.	  
Vrijdag	  2	  februari	  moet	  het	  geld	  ingeleverd	  zijn	  in	  een	  envelop	  bij	  de	  leerkracht.	  In	  de	  week	  erna	  gaan	  we	  
het	  geld	  tellen	  en	  zullen	  we	  laten	  weten	  hoeveel	  geld	  we	  hebben	  opgehaald.	  We	  reiken	  dan	  een	  prijs	  uit	  
voor	  wie	  het	  meeste	  geld	  heeft	  opgehaald. 

Milan	  &	  Simon	  

Vanuit   de  wijk  
Zondag  vieren!  
Het	  wordt	  een	  groot	  feest,	  komende	  zondag	  in	  de	  St.	  Josephkerk!	  De	  26	  kinderen	  uit	  Vathorst	  en	  
Hooglanderveen	  die	  in	  april	  hun	  eerste	  communie	  doen,	  worden	  dan	  voorgesteld.	  Daarna	  gaan	  ze	  met	  jou	  
mee	  naar	  de	  kinderwoorddienst,	  terwijl	  alle	  mama's	  en	  papa's	  meevieren	  met	  pastor	  Roderick	  in	  de	  kerk.	  
En	  aan	  het	  einde	  worden	  de	  tieners	  die	  hun	  vormsel	  hebben	  gedaan	  nog	  in	  het	  zonnetje	  gezet.	  Kom	  je	  ook?	  
We	  beginnen	  om	  11.00	  uur!	  


