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Agenda: 
 

 
 

21 februari 
Studiedag, alle kinderen 
vrij! 

 
22 februari t/m  
1 maart 
Voorjaarsvakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portfolio  

De datum dat de kinderen het portfolio mee naar huis 

krijgen is verzet naar dinsdag 3 maart. We willen er een 

mooi eerste werk van maken en de laatste puntjes wor-

den nog even op de i gezet, zodat iedereen iets mee naar 

huis neemt om trots op te zijn. De leerkrachten en kin-

deren hebben iets meer tijd nodig voor het eerste portfo-

lio. De gesprekken vinden plaats in de week van 9 t/m 13 

maart.  

Groep 1/ 2: 9 en 11 maart 

Groep 3/ 4: 9, 10, 12 maart  

Groep 5/6/7: 10 en 11 maart 

Groep 8: VO- gesprekken 3 en 4 maart 

 

Boekenruilbeurs 4 en 11 maart 

Wij, van de schoolbieb, organiseren na de voorjaarsva-

kantie weer een boekenruilbeurs.     De kinderen kunnen 

weer boeken  inleveren op woensdag 4 maart en op 

woensdag 11 maart mogen zij andere boeken  uitzoeken. 

Kinderen krijgen per ingeleverd boek een bonnetje, deze 

blijft op school bij de juf of meester. 

Levert uw kind 2 boeken in dan mogen ze de week daar-

na 2 boeken uitzoeken. Meer boeken inleveren mag, 

maar wij hebben er weer voor gekozen, net als de vorige 

keer, om dan max. 2 boeken uit te laten zoeken. 

Wij vragen wel of de kinderen boeken in willen leveren 

voor hun leeftijdscategorie.  

Wij zullen dan onderscheid maken tussen Onderbouw en 

Bovenbouw. 

En dat er voor ieder kind wat leuks ligt. 

We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij.. 

De biebmoeders 
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Wist u dat:  

• De CITO-toets is vervangen door de IEP-toets? 

• Op 21 februari alle kinderen vrij zijn in verband 

met een studiedag? 

• De school nog steeds heerlijk schoon is na de 

schoonmaakavond van 13 januari, schoon-

maakouders bedankt! 

• De school deze week en volgende week in het 

teken staat van poëzie?  

• Groep 1 t/m 4 na de voorjaarsvakantie gaat 

werken met het thema : “De Ruimte”. Heeft u 

nog ideeën wat betreft uitjes of weet u iemand 

die hierover iets kan vertellen/ laten zien in de 

klas, wilt u dit dan aan ons doorgeven? U kunt 

dit mailen naar kouwerkerk@o2a5.nl 

 

Babynieuws! 

Hoera, groot nieuws, Juf Kim 

onze vrijwillige handvaardig-

heid juf en juf Evelien zijn 

zwanger! Van harte gefelici-

teerd, we wensen jullie een 

voorspoedige zwangerschap 

toe! 

 

Superman en co in het Boomgaardmuseum 

Onze vier museumdirecteuren Rebecca, Daniel, Ke-

ano en Yasmine uit de unit zijn druk in de weer met 

het organiseren van een expositie op de Boom-

gaard. Kinderen van groep 1 t/m 8 hebben bij juf 

Kim heuse kunstwerkjes gemaakt in het thema 

‘Superhelden’. Te mooi om ze niet aan papa’s, ma-

ma’s, opa’s en oma’s te laten zien!                      

Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst een stembil-

jet voor het mooiste kunstwerk uit groep 1/2, 3/4, 

5/6 en 7/8. Wie gaat er van door met de hoofdprij-

zen?  Informatie volgt….. 
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HVO : Humanistisch Vormings Onderwijs         

 

Al is het al bijna februari, toch een terugblik op het thema van afgelopen 
november: het KINDERRECHTEN-verdrag bestond 30 jaar! Alle groepen 
hebben hier aandacht aan besteed. Wat een kind nodig heeft om veilig en 
plezierig op te groeien en hoe dit enorm verschilt in de wereld. Ook in 
Nederland. Er werd heel wat af gediscussieerd, getekend, gefilosofeerd 
en uitgebeeld. Leerlingen bepaalden wat voor hen HET belangrijkste recht 
was en waarom. 

 

Nieuwjaarsdag wensen we elkaar een gelukkig nieuwjaar. Wat is GELUK? 
Ligt het in ons, buiten ons of misschien wel beiden? Kunnen we de ander 
gelukkig maken en wat is daarvoor nodig? En wat kun je zelf doen wan-
neer je je ongelukkig voelt? Wie of wat kan helpen? Met groep 3,4, en 5 
gingen we ook naar buiten: we zien de natuur, de huizen waar we wonen 
de mooie kerk met het bekende klokkengeluid. Opmerkelijk mooi de wij-
ze waarop de leerlingen verwoordden wat hen een gelukkig gevoel geeft. 
Het zijn vaak eenvoudige dingen die ons doen verwonderen. We sloten af 
met het kijken in een spiegeltje: het geluk ben je ook zelf. 
Gisteren was de herdenking van 75 jaar bevrijding, een gedenkwaardige 
dag. Beelden van kamp Auschwitz en de periode na de oorlog maakte in-
druk en leverde met groep 6, 7 en 8 mooie gesprekken op. Wat betekent 
het voor het nu? Wat doen wij om niemand uit te sluiten en in te blijven 
zetten voor democratie? Een van de overlevenden sprak over het niet on-
verschillig moeten zijn, iets wat blijvend aandacht vraagt. Het waren 
weer mooie lessen. Fijne school de Boomgaard! 
 
 
 
Hartelijke groet, Beppie Jansen. 


