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directeur, vervolgens naar de Intern Begeleider en pas
daarna naar de groepen. Wordt er helemaal niet
opgenomen of belt u buiten onze openingstijden, dan
heeft u de mogelijkheid een voicemail-bericht in te
spreken.

AGENDA
25-02 t/m 3 maart
15 maart
21 maart

Voorjaarsvakantie
Staking
Schoolfotograaf

Welkom
Op 27 februari wordt Juwayria 4 jaar en 28 februari viert Nargeen
haar vierde verjaardag. Zij komen allebei
na de voorjaarsvakantie gezellig bij ons in
groep 1. Wij wensen Juwayria, Nargeen en
hun ouders een fijne tijd bij ons op school.

10-minuten gesprekken en rapport
Als het goed is hebben alle ouders inmiddels met de
groepsleerkracht een voortgangsgesprek over hun zoon/dochter
gevoerd en het eerste rapport ontvangen. De leerlingen van groep
8 hebben bovendien het definitieve advies voor het Voortgezet
Onderwijs gekregen.
We hopen dat iedereen tevreden is en dat alle ouders trots zijn op
de resultaten van hun zoon/dochter.

Bouw! diploma’s uitgereikt
Leesonderwijs heeft in ons onderwijs een belangrijke
plaats in ons lesrooster. Veel oefenen, leeskilometers
maken, helpt. Sommige kinderen worden daarin extra
ondersteund met het Bouw! tutor-lezen.
Tutorlezen houdt in dat een leerling uit de bovenbouw
samen leest met een leerling uit de onderbouw. Voor
beide leerlingen pakt dit positief uit. De jongere
leerlingen zijn veel aan het lezen en oefenen met de
letters, de oudere leerlingen leren om feedback te geven
en anderen te helpen.
Lucas en Milan uit groep 5 hebben zóveel geoefend dat
zij hun diploma hebben verdiend. Dat diploma werd
uitgereikt door hun tutor. Wij zijn trots op ze!

Schoolreisje
Woensdag 29 mei gaan we met alle leerlingen op schoolreisje. De
leerlingen van groep 1/2 gaan naar Ouwehands dierenpark in
Rhenen, de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan naar Toverland in
Sevenum. De leerlingen hebben zelf voor deze locaties gekozen.
Als het goed is hebben alle ouders/verzorgers de brief met
informatie over ons schoolreisje ontvangen via de Parro app. Heeft
u de brief niet gekregen? Haalt u er dan één op bij onze
administratie.

Nieuwe telefoons
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Sinds een aantal weken hebben we op school nieuwe telefoons.
Hiermee is de bereikbaarheid ook gewijzigd. School is bereikbaar
van 8.00 uur tot 16.30 uur.
De telefoon gaat als eerste
over bij onze
administratie, wordt daar
niet opgenomen dan
wordt de oproep
doorgeschakeld naar de
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Nieuws uit de kleutergroep

Jarigen

Afgelopen weken hebben we met de peuters en kleuters gewerkt
aan het thema kleding. Hierbij hebben we verschillende
kledingstukken benoemd zoals: de broek, de trui, de sokken, de
jurk en nog veel meer. Ook hebben we gerekend in onze hoek op
de gang; we zijn bezig geweest met lang/kort, groot/klein en
meer/minder.
We hebben geleerd in welke volgorde we ons moeten aankleden
en of je eerst je sokken aan moet of eerst je schoenen. Misschien
heeft u thuis met het aankleden al gemerkt dat de kinderen weer
heel veel hebben geleerd!

21 februari
25 februari

Malham
Davy

groep 4
groep 8

9 jaar
12 jaar

3 maart
6 maart
6 maart
8 maart
9 maart
10 maart
12 maart
15 maart
16 maart
16 maart
20 maart
21 maart
23 maart
31 maart

Jay
Jazzlyn
Leo
Maryam
Evelien
Jeremy
Tygo
Bradley
Keano
Lucas
Yousuf
Brian
Marwa
Tatiana

groep 6
groep 6
groep 2
groep 3
groep 4
groep 1
groep 8
groep 5
groep 4
groep 5
groep 6
groep 8
groep 5
groep 5

10 jaar
10 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
5 jaar
12 jaar
9 jaar
9 jaar
9 jaar
10 jaar
12 jaar
9 jaar
9 jaar

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

Speciaal programma Marechaussee museum
Op 15 maart, wanneer de scholen staken, biedt het Marechaussee
museum in Buren speciaal voor alle leerlingen van het basis- en
voortgezet onderwijs een educatief programma aan.
Vanaf 10.00 uur staan 16 echte Marechaussees klaar om met de
kinderen samen op ontdekkingsreis te gaan.
Leer exerceren, doe mee met de baret-op-baret-af-quiz, ga
speeddaten, zoek de verdachte en houd de dief. In de tuin ligt een
stoere hindernisbaan voor de ultieme uitdaging. Entree is gratis!
Kijk voor meer informatie op www.marechausseemuseum.nl

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN HELE FIJNE
VOORJAARSVAKANTIE
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