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28 januari 2016 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
Na een drukke  
decembermaand kijken we 
nog heel even terug: 
Op 4 december een gezellig 
Sinterklaasfeest voor de 
onderbouw in de aula met 
Sint en Pieten. In de 
bovenbouw hadden de 
kinderen weer ontzettend 
hun best gedaan om met 
een mooie surprise voor de 
dag te komen. 
Een lekker druk bezochte 
Kijkavond op 15 december 
en op 17 december een 
prachtige Kerstviering met 
aansluitend een sfeervol 
Kerstdiner in alle klassen. 
Dit zijn dagen waarvan je 
bijna zeker weet, dat de 
kinderen ze zich later nog 
kunnen herinneren. Zo 
sfeervol! 
Onze dank gaat uit naar de 
Oudervereniging die zich 
weer geweldig heeft ingezet: 
het versieren van de school, 
eerst Sint toen Kerst, 
drinken, snoeperijen, het 
dekken van de tafels, de 
afwas en het opruimen van 
de Kerstversiering. 
Ontzettend bedankt! 

 
 
Afgelopen week zijn de 
eerste Cito rekentoetsen van 
dit schooljaar afgenomen en 
de komende weken zullen 
Spelling, Woordenschat en 
Begrijpend Lezen getoetst 
worden. 
In maart zult u tijdens de 
oudergesprekken op de 
hoogte gebracht worden van 
de resultaten. 
Zoals u in de vorige 
Nieuwsbrief hebt kunnen 
lezen zijn we deze maand 
met het poëzieproject 
begonnen. 
Iedere klas beschikt over  
heel veel boeken met 
poëzie, versjes en gedichten. 
De kinderen vinden het erg 
leuk en zijn zelf ook 
gedichten aan het maken. 
Gisteren was het 
voorleesontbijt t.g.v. de 
‘Nationale Voorleesdagen’. 
De meeste kinderen waren 
in pyjama naar school 
gekomen en tijdens het 
luisteren kregen zij een 
krentenbolletje of broodje. 
Nu op naar de 
februarimaand! 
Het team 
 

 
 
Vakantie en vrije dagen 
Vrijdag 12 februari  
Studiedag. Groep 1 t/m 8 
vrij. 
Voorjaarsvakantie 29 
februari t/m 6 maart. 
 
Carnaval

 
Woensdag 3 februari vieren 
we met alle kinderen het 
carnavalsfeest in de aula. 
Alle kinderen mogen 
verkleed naar school komen. 
 
MR 
Maandag 8 februari 
vergadert de MR vanaf 19.30 
uur in de koffiekamer. 
 
Schoonmaakavond 
Maandag 15 en dinsdag 16 
februari is onze vroege 
voorjaarschoonmaak. Veel 
ouders hebben zich begin 
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van het schooljaar hiervoor 
voor opgegeven. Wij 
rekenen op uw komst! Niet 
opgegeven maar toch willen 
helpen?  Wij beginnen om 
19.00 uur! Emmer en doekje 
meenemen. Meer informatie 
bij Patricia Bakker (moeder 
van Sterre en Bente). 

 
 
Wisseldag Verteltas 
Heeft u een Verteltas thuis? 
Woensdag 3 februari is weer 
een wisseldag. Dan moeten 
de tassen ingeleverd worden 
om ze dezelfde dag weer te 
kunnen controleren en uit te 
lenen. Vergeet u de tassen 
niet op deze dag mee te 
geven, dit voorkomt 
teleurstellingen bij andere 
kinderen! 
 
Verteltas 
Maandag 22 februari 
Verteltasbijeenkomst in de 
koffiekamer vanaf 20.00 uur. 
U bent van harte welkom! 
 
De werkgroep Verteltas aan 
het woord… 
Het nieuwe jaar is begonnen 
dus ook weer eens tijd voor 
de groep van de verteltas 
om de laatste status te 
vertellen. Wij hopen dat 
jullie als ouders nu ook 
ervaren hebben dat 
kinderen het heel leuk 
vinden om dit mee te nemen 
naar huis; leuke 

onderwerpen die je op een 
creatieve manier aan het 
leren zetten. Samen met je 
papa of mama doen of,  voor 
de hogere klassen, alleen of 
samen met vriendjes. Voor 
de onderbouw zijn er al heel 
wat nieuwe tassen in de 
maak; voor de bovenbouw 
gaat het wat langzamer 
omdat we erg weinig ouders 
hiervoor hebben. Daarnaast 
willen wij graag ook ouders 
oproepen die 1 x per 2 twee 
weken de tassen willen 
controleren. Dit gebeurt op 
woensdag en dat kost je 
ongeveer 10 minuten voor 
het controleren van 1 tas. 
We zouden graag zien dat 
we 1 ouder per twee klassen 
hebben want zo is iedereen 
snel klaar. Wil je hier een 
bijdrage aan leveren? Geef 
je naam dan door aan de 
leerkracht van de klas van je 
kind of geef het door aan juf 
Petra. Alvast bedankt 
namens alle kinderen. 
 
Verkeerssituatie 
 
 
 
 
 
Graag vragen wij uw 
aandacht voor het volgende: 
Om de verkeersveiligheid 
voor de kinderen te 
vergroten is destijds de wens 
uitgesproken om bij onze 
school een 
eenrichtingsroute te laten 
gelden voor het brengen en 
halen met de auto van de 
kinderen. 

Het is de bedoeling dat u 
vanuit de Kerkstraat de 
Ridderspoorstraat inrijdt.  

 
Ook is afgesproken om 
zoveel mogelijk te parkeren 
in de P-vakken bij de 
gymzaal en wanneer deze 
vol zijn, in de Kerkstraat of 
tegen de stoep aan de 
huizenkant van de 
Ridderspoorstraat. Daarbij 
moet u letten dat u de 
uitritten van de huizen niet 
verspert en niet te dicht bij 
de bochten gaat staan. Houd 
u rekening met de pillonnen. 
Die staan er niet voor niets. 
Bij het oversteken moet u  
uw kinderen en uzelf naar de 
overkant laten helpen door 
de verkeersbrigadiers. 
De verkeersgroep signaleert 
dat er toch regelmatig 
ouders zijn die zich hier niet 
aan houden. 
Laten we met elkaar 
proberen om het zo veilig 
mogelijk te maken voor de 
kinderen. 
 
My Movez 
De kinderen uit groep 6 
doen mee met het gezonde 
leefstijl project My Movez. In 
het MyMovez project 
onderzoekt de Radboud 
Universiteit te Nijmegen  
hoe gezondheidscampagnes 
het beste kunnen worden 
uitgezet onder jongeren. Zij 
richten zich op onderzoek en 
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het promoten van een 
gezonde leefstijl onder 
jongeren in de leeftijd van 9 
tot 15 jaar.  
 
Onderzoek doen gaat met 
z’n tijd mee! Met het 
MyMovez onderzoeks-
project wordt een gezonde 
leefstijl bij kinderen van 9 
tot 15 jaar gestimuleerd op 
een leuke en moderne 
manier. Voor de 
gegevensverzameling en 
uitvoering van het project 
wordt gebruik gemaakt van 
een Wearable Lab: een 
polsbandje dat de fysieke 
activiteiten van kinderen 
meet en een smartphone 
met daarop de MyMovez 
applicatie. Deze applicatie 
wordt enerzijds gebruikt om 

gezondheids-gerelateerde 
gegevens van jongeren te 
verzamelen door middel van 
dagelijkse quizzen, foto’s en 
locatiebepalingen. 
Anderzijds worden met deze  
app gezondheidsbood-
schappen en -campagnes 
verspreid. De gegevens van 
de jongeren worden nooit 
op individueel niveau 
bekeken, zijn altijd 
geanonimiseerd en worden 
nooit met commerciële 
partijen gedeeld. 
 

 
 


