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Personeel  
Sanne	  Kok-‐Wever:	  Donderdag	  is	  de	  laatste	  dag	  dat	  juf	  Sanne	  werkt	  voordat	  ze	  met	  zwangerschapsverlof	  
gaat.	  We	  wensen	  Sanne	  een	  fijn	  verlof	  en	  zien	  haar	  weer	  terug	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  

Manon	  Kamphuis:	  Om	  het	  verlof	  van	  Sanne	  (deels)	  op	  te	  vangen	  zult	  u	  vanaf	  21	  maart	  op	  donderdag	  en	  
vrijdag	  een	  nieuw	  gezicht	  in	  groep	  3B	  zien.	  Manon	  Kamphuis	  is	  haar	  naam.	  Welkom,	  Manon!	  Volgende	  
week	  woensdag	  (13	  maart)	  zal	  zij	  al	  een	  dag	  meelopen	  in	  de	  groep	  om	  de	  overgang	  zo	  soepel	  mogelijk	  te	  
laten	  verlopen.	  

Maria	  Nijhuis:	  Zoals	  u	  weet	  is	  onze	  collega	  Maria	  Nijhuis	  al	  enige	  tijd	  ziek.	  Dat	  is	  natuurlijk	  heel	  vervelend	  
maar	  de	  reden	  daarvan	  is	  heel	  erg	  leuk:	  ze	  is	  zwanger!	  We	  feliciteren	  Maria	  en	  haar	  man	  met	  de	  
zwangerschap!	  	  

Staken  
Volgende	  week	  vrijdag	  (15	  maart)	  staken	  wij	  en	  is	  de	  school	  dicht.	  Die	  dag	  zijn	  de	  kinderen	  vrij.	  	  

Belangri jk!      
In	  het	  kader	  van	  de	  AVG	  moeten	  wij	  vooraf	  uw	  toestemming	  (‘privacy	  voorkeuren’)	  vragen	  
voor	  de	  volgende	  zaken.	  (Onderaan	  leest	  u	  hoe	  u	  dat	  moet	  doen	  in	  de	  Parro	  app.)	  

1) Beeldmateriaal	  Parro.	  Hier	  geeft	  u	  wel	  /	  geen	  toestemming	  aan	  de	  leerkracht(en)	  
van	  uw	  kind(eren)	  om	  beeldmateriaal	  (foto’s	  /	  video’s)	  waar	  uw	  kind(eren)	  op	  staan	  
te	  verspreiden	  via	  de	  berichten	  die	  zij	  versturen	  in	  Parro.	  	  

2) Fotograaf	  op	  school	  (groepsfoto).	  Hier	  geeft	  u	  wel/geen	  toestemming	  dat	  uw	  kind	  op	  de	  groepsfoto	  
mag	  staan	  van	  de	  schoolfotograaf.	  (Deze	  komt	  op	  25	  en	  26	  maart)	  	  

3) Fotograaf	  op	  school	  (verstrekken	  van	  naam	  en	  groepsnummer).	  Hier	  geeft	  u	  daar	  wel/geen	  
toestemming	  voor.	  Deze	  gegevens	  heeft	  de	  schoolfotograaf	  nodig	  om	  de	  afhandeling	  van	  de	  
aankoop	  van	  de	  schoolfoto’s	  te	  kunnen	  realiseren.	  Na	  de	  afhandeling	  worden	  deze	  gegevens	  door	  /	  
bij	  hen	  direct	  verwijderd.	  	  

Let	  op:	  Als	  u	  voor	  2	  +	  3	  geen	  toestemming	  geeft,	  komt	  uw	  kind	  dus	  ook	  niet	  op	  de	  	  
groeps-‐	  /	  schoolfoto’s	  te	  staan.	  	  
Wij	  vragen	  u	  om	  z.s.m.	  uw	  voorkeuren	  in	  de	  Parro	  app	  aan	  te	  geven.	  Het	  moet	  zeker	  vóór	  25-‐26	  maart	  
duidelijk	  zijn	  want	  dan	  komt	  de	  schoolfotograaf.	  

Hoe	  doet	  u	  dat?	  In	  de	  Parro	  app	  ziet	  u	  achter	  het	  fotootje	  en	  de	  naam	  van	  uw	  kind	  3	  puntjes	  (onder	  elkaar).	  
Als	  u	  daar	  op	  klikt,	  ziet	  u	  als	  keuze	  ‘privacy	  voorkeuren’.	  Aldaar	  kunt	  u	  uw	  voorkeuren	  aangeven.	  Dit	  moet	  u	  
voor	  elk	  van	  uw	  kinderen	  apart	  doen.	  In	  de	  rij	  van	  privacy	  voorkeuren	  ziet	  u	  de	  bovenstaande	  3	  staan	  

Let	  op:	  van	  ouders	  bij	  wie	  steeds	  maar	  ‘onbekend’	  blijft	  wat	  hun	  voorkeuren	  zijn,	  kunnen	  wij	  dus	  geen	  
schoolfoto’s	  laten	  maken	  van	  hun	  kind(eren).	  
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Gevonden  voorwerpen  
De	  bak	  met	  gevonden	  voorwerpen	  zit	  weer	  overvol.	  Tijd	  voor	  een	  opruiming	  dus.	  
Komende	  donderdag	  (14	  maart)	  liggen	  de	  gevonden	  voorwerpen	  vanaf	  8.30-‐9.00	  uur	  in	  
de	  hal	  beneden	  uitgespreid.	  Als	  u	  iets	  mist,	  kunt	  u	  dan	  nog	  even	  kijken	  of	  het	  erbij	  zit.	  Na	  

9.00	  uur	  worden	  de	  restanten	  opgeruimd.	  Kleding	  wordt	  gewassen	  en	  gaat	  naar	  de	  kledingbank.	  Bakjes,	  
bekers	  e.d.	  worden	  gewassen	  en	  gaan	  naar	  de	  kringloopwinkel.	  

Mocht	  u	  iets	  specifieks	  missen	  en	  donderdag	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  zijn	  om	  te	  komen,	  belt	  u	  dan	  even	  naar	  
school	  dan	  kijken	  wij	  donderdagmorgen	  even	  voor	  u.	  

Mad  Science  en  techniekweken  
Afgelopen	  woensdag	  zijn	  de	  techniekweken	  geopend	  met	  een	  
spectaculaire	  show	  voor	  groep	  3	  t/m	  8	  verzorgd	  door	  Mad	  Science.	  Mad	  
Science	  is	  een	  organisatie	  die	  een	  naschoolse	  cursus	  verzorgd	  in	  het	  kader	  
van	  techniek	  en	  wetenschap.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  uw	  kind	  gisteren	  met	  een	  
flyer	  is	  thuisgekomen.	  Is	  dat	  niet	  het	  geval	  dan	  zal	  deze	  eerdaags	  
meekomen.	  	  

De	  lessenserie	  die	  bestaat	  uit	  6	  lessen	  zal	  op	  de	  maandagen	  na	  schooltijd	  
plaatsvinden.	  Let	  op:	  er	  zijn	  kosten	  aan	  verbonden.	  	  

Voor	  het	  inschrijven	  van	  uw	  kind	  en	  meer	  informatie	  over	  de	  naschoolse	  
cursus	  klik	  HIER. 

De	  komende	  weken	  zal	  er	  in	  school	  veel	  aandacht	  zijn	  voor	  techniek.	  
Daarbij	  moet	  u	  denken	  in	  de	  brede	  zin	  van	  het	  woord.	  In	  de	  kleutergroepen	  is	  er	  een	  leerarrangement	  
geschreven	  rondom	  het	  thema	  Kikker	  en	  techniek.	  Daarbij	  worden	  de	  kinderen	  flink	  aan	  het	  denken	  gezet.	  
Kikker	  is	  jarig	  en	  zij	  n	  vriendjes	  willen	  op	  bezoek	  komen.	  Op	  weg	  naar	  Kikker	  lopen	  ze	  tegen	  een	  probleem	  
aan:	  ze	  moeten	  water	  oversteken	  om	  bij	  hem	  te	  komen.	  Hoe	  moeten	  de	  vriendjes	  dit	  oplossen?	  In	  de	  
midden-‐	  en	  bovenbouw	  zal	  er	  gewerkt	  worden	  met	  de	  techniektorens.	  Ook	  worden	  er	  gastlessen	  verzorgd	  
vanuit	  OTIB.	  Er	  komt	  een	  heuse	  ‘technobiel’	  op	  het	  schoolplein	  waarin	  de	  kinderen	  naar	  hartenlust	  met	  
techniek	  aan	  de	  slag	  gaan	  en	  er	  wordt	  een	  relatie	  gelegd	  tussen	  techniek	  en	  aikido.	  	  

Bent	  u	  nieuwsgierig	  geworden?	  Vraag	  uw	  kind	  er	  eens	  naar!	  

Matchingsgesprekken  
Komende	  week	  vinden	  de	  matchingsgesprekken	  plaats	  voor	  de	  nieuwe	  schoolleider.	  Zodra	  we	  meer	  nieuws	  
hebben	  hoort	  u	  dat	  van	  ons.	  	  
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Het  grote  voetbalblad  
De	  stellingen	  kun	  je	  tot	  15	  maart	  invullen.	  Klik	  HIER	  om	  de	  stellingen	  in	  te	  vullen.	  	  

BELANGRIJK!	  U	  wordt	  bij	  het	  invullen	  van	  dit	  formulier	  gevraagd	  om	  in	  te	  loggen	  op	  uw	  mail,	  dit	  om	  zeker	  te	  
weten	  dat	  u	  het	  formulier	  niet	  2	  keer	  invult.	  

Groetjes,	  Kian	  groep	  8A	  

Schoolvoetbaltoernooi  Amersfoort  
Komende	  week	  start	  het	  schoolvoetbaltoernooi	  van	  Amersfoort.	  Onze	  school	  zal	  daar	  met	  verschillende	  
teams	  aan	  deelnemen.	  Alle	  spelers	  hebben	  een	  speelschema	  gekregen	  en	  zullen	  verdere	  informatie	  
ontvangen	  vanuit	  de	  begeleiders.	  Natuurlijk	  is	  support	  langs	  de	  zijlijn	  ook	  erg	  leuk.	  De	  data	  van	  de	  
wedstrijden	  zijn:	  

• 13	  maart	  spelen	  de	  jongens	  uit	  groep	  5/6	  
• 20	  maart	  spelen	  de	  jongens	  uit	  groep	  7/8	  
• 27	  maart	  spelen	  alle	  meisjes	  uit	  groep	  5	  t/m	  8	  

We	  wensen	  alle	  spelers	  en	  begeleiders	  sportieve	  dagen	  en	  veel	  plezier!	  

Vanuit   de  wijk  
Kerk  op  Schoot     
Peuters,	  kleuters	  en	  ouders	  opgelet!	  Het	  is	  weer	  tijd	  voor	  jullie	  eigen	  viering:	  op	  
zondag	  10	  maart	  in	  Parochiezaal	  St.	  Joseph.	  	  

Dan	  gaan	  we	  het	  hebben	  over	  Jezus	  in	  de	  woestijn	  en	  de	  tijd	  naar	  het	  grote	  feest	  van	  
Pasen.	  Er	  zijn	  liedjes,	  gebedjes,	  een	  verhaal,	  een	  handige	  knutsel	  wordt	  er	  gemaakt	  
en	  je	  steekt	  natuurlijk	  ook	  een	  eigen	  kaarsje	  op.	  De	  viering	  begint	  om	  11.00	  uur	  in	  de	  
St.	  Josephkerk,	  de	  jongste	  kinderen	  gaan	  daarna	  met	  'pastor	  beer'	  en	  het	  kaarsje	  naar	  
de	  parochiezaal.	  In	  de	  kerk	  gaat	  de	  viering	  voor	  alle	  grote	  mensen	  vanaf	  8	  jaar	  dan	  
gewoon	  door...	  


