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Agenda: 

 
 

11 februari 
Alle kinderen om 
12.00 uur vrij! 

 
13 februari 

Voortgezet onderwijs 
gesprekken groep 8 
 

15 februari 
Rapport mee 

 
21 februari 
Podiumfeest 

 
22 februari 

Alle kinderen vrij! 
  
18 maart  

Week van Openbaar   
Onderwijs 

 
 
 

 
 

Nationale voor-

leesdagen 

In groep 3/4 zijn 

tijdens deze dagen 

2 ouders bij ons 

komen voorlezen.                      

Isabella heeft ook voor-

gelezen. De kinderen 

hebben genoten! 

 

 

Blokfluitles                                                                   

Meester Simon geeft elke maandag blokfluit tot de zo-

mervakantie. Wegens overweldigende aanmeldingen is 

de les gesplitst in twee groepen van een half uur om 

15.45 uur en om  16.15 uur. 

Podiumfeest 21 februari                                                     

Op donderdagmiddag 21 fe-

bruari is er een podium-

feest. Dit feest zal om 

13.30 uur starten. Komt u 

ook?  

Schoolvoetbaltoernooi 

Dinsdagmiddag 10 april is er weer een schoolvoetbaltoer-
nooi in Groot-Ammers voor groep 3 t/m 8. Welke kin-

deren willen hieraan meedoen? Deel-
nemers kunnen zich opgeven tot 1 

maart bij meester Sander. 
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Studiemiddag en studiedag                                                                 

Maandag 11 februari hebben de leerkrachten een 

studiemiddag. Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 

uur vrij! Vrijdag 22 februari zijn de kinderen ook 

vrij in verband met een studiedag. 

Rapporten 

Vrijdag 15 februari krijgen de kinderen het rapport 
mee naar huis. De intekenlijst zal vanaf maandag 

11 februari tot 21 februari ophangen bij de klassen. 
Rapportgesprekken groep 1/2:  4 en 6 maart 

Rapportgesprekken groep 3/4:  4 maart 
Rapportgesprekken groep 5/6/7: 5 en 6 maart  

VO gesprekken groep 8: 13 februari 
 

Muziekles groep 1/2  
Juf Rianne van FC Forte komt op dinsdag middag   

t/m 5 maart een muziekles geven aan groep 1/2.  

Tijdens de workshop krijgen we bezoek van een 
speciale gast. Zijn naam is Japie. Hij wil ontzettend 

graag op wereldreis maar durft niet alleen. Ook 
weet hij nog niet welk vervoersmiddel hij moet kie-

zen. Hulp gezocht! Wie wil er mee op wereldreis? 
Kom dan kennismaken met Japie en help hem met 

kiezen. Al zingend gaan we op stap. In de koffer 
van Japie vinden we elke les weer iets nieuws uit 

een ander land. Een muziekinstrument of en bijzon-
der souvenir. Dat wordt een mooie reis! En waar we 

uitkomen? Dat is nog een verrassing…. 
 

Muziekles door juf Rosa 
Juf Rosa heeft wegens medische omstandigheden 

per direct haar muzieklessen bij ons op school moe-

ten stop zetten. Mc Forte werkt er hard aan om 
hiervoor vervanging te regelen. Zij hopen vanaf 

volgende week een vervanger te hebben voor de 
muzieklessen op de Boomgaard onder schooltijd. 

 
Week van Openbaar Onderwijs  

Tijdens deze week, 18 tot 22 maart,  kunt u weer 
een kijkje nemen in alle klassen. Er zullen inteken-

lijsten worden opgehangen waarop u zich kunt in-
schrijven. Deze lijsten zullen vanaf 11 maart op-

hangen.  

 

Jarigen in februari:  
 

3 februari 

Lotte Appels 7 jaar 

 
4 februari 

Leroy 5 jaar  

 

8 februari 

Zoë 6 jaar 

 

11 februari 

Mara 10 jaar 

 

12 februari 

Fleur 5 jaar 

 

13 februari 

Maxim 12 jaar 

 

14 februari 

Xanthe 12 jaar 

 

15 februari 

Davey 8 jaar 

 

18 februari 

Roa-Lana 4 jaar WELKOM 

 

27 februari 

Juf Carlijn 41 jaar 
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Plannen van de leerlingraad 

  
We willen vanaf 15 februari een fruitdag  instellen 

Dus we vragen u  om de kinderen  voortaan op vrijdag fruit mee te ge-
ven. 

Ook hebben we een week proef draaien voor een schoenloze school. 
Van 11 t/m 15 maart gaan we geen schoenen dragen. (voor ouders 

blauwe slofjes) 
Het is dus wel een proefweek. 

Geen schoenen  maar sloffen. 
  

Groeten, 
Salma, Sharon, Rebecca, Eline & Fleur 

 
Pleegzorg 

 

Als er problemen zijn bij het opgroeien/opvoeden, worden die zoveel 
mogelijk thuis en met het gezin opgelost. Soms lukt dat niet, of is de 

situatie zo ernstig dat het beter is als de kinderen (deels of tijdelijk) 
ergens anders verblijven. Een vervangende gezinssituatie is dan nodig, 

een pleeggezin is dan een goed alternatief. 
Wij, Enver pleegzorg, willen graag voor ieder kind een passend pleeg-

gezin vinden. Een gezin waar het kind voldoende (aanvullende) zorg 
en aandacht ontvangt. Waar hij/zij zolang kan blijven als nodig is. 

Momenteel hebben wij te weinig pleeggezinnen om aan alle vraag/
behoefte te kunnen voldoen. Wij vragen u daarom om de bijgevoegde 

flyer onder de ouders van uw leerlingen, kunt verspreiden. Wellicht is 
het een mogelijkheid om de flyer mee te zenden met de nieuwsbrief. U 

helpt ons, en de kinderen die het nodig hebben, extra wanneer de Fly-
er opgehangen kan worden in uw school of geplaatst kan worden op 

uw website. 

  
Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft of aanvullende in-

formatie wenst. U kunt daarvoor contact opnemen met                     
noorvanheijningen@enver.nl 

 

 
Enver is de fusieorganisatie van FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. 
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