
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA nr. 11 
 

Donderdag 8 februari  GMR-vergadering 

Maandag 5 februari 20.00-21.30 EHBO  

diploma- uitreiking 

Vrijdag 16 februari   Rapporten mee 

Vrijdag 16 februari   nieuwsbrief 12 

  
 
JARIG 
Evelien van der Eijk  13-2  groep 7/8 

Misha Gonzalez  13-2  groep 1 

Jente den Boer  16-2  groep 5/6 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag 

gewenst! 

In groep 1 zijn Nina Jaspers en Kai de Vries  gekomen. 

We heten hen van harte welkom en wensen hen een 
fijne tijd bij ons op school. 

NIEUWS 
 Kerk in actie  

 EHBO groep 8 
 Rapportgesprekken inplannen 

 `De kunst der toetsen’ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kerken in actie 
 

Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

De week van 12 februari kom ik gezellig naar school om de kinderen uitleg te geven over 
het project van de veertigdagen tijd van Kerk in Actie.  De veertigdagentijd zijn de 40 
dagen voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan 
stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. 
 

Om stil te staan bij de 40 dagentijd met de kinderen, is er in overleg, gekozen voor 1 van 
de projecten van Kerk in actie; `Met je kinderen op de vlucht’.  
 

Op school krijgt uw kind een spaardoosje mee. Deze mag thuis in elkaar geknutseld 
worden.  De kinderen mogen gaan sparen voor andere kinderen die met hun moeder op 
de vlucht zijn. Deze mensen hebben uw steun hard nodig, dus ik hoop dat u mee wilt 
doen met dit project. 
In de week voor Pasen, 26-30 maart, mogen de spaardoosje op school worden 
ingeleverd bij de juf of meester van uw kind. Ik zal zorgen dat het geld overgemaakt 
wordt zodat ouders op de vlucht voorlichtingsbijeenkomsten bij kunnen wonen, 
kinderen bijvoeding krijgen of een consult voor moeder en kind.  Op de site van Kerk in 
Actie kunt u achtergrondinformatie, filmpjes en PowerPointpresentaties vinden 

www.Kerkinactie.nl/40dagentijd 
In de bijlage vindt u een informatiefolder. 
 

Bedankt vast! 
 

Bianca van der Eijk,  
(moeder van Evelien, Twan en Daan)  

 

 
 

 
 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd


 EHBO 

Aankomende maandag 5 februari zijn alle ouders en kinderen van groep 8 van 

harte welkom om deel te nemen aan de afsluitende avond georganiseerd door 

de EHBO. Prachtig dat in deze tijd met volle agenda’s, er vrijwilligers zijn die 

zich inzetten om de kinderen de grondbeginselen van de Eerste Hulp Bij 

Ongevallen bij te brengen. De avond start om 20 uur en eindigt om 21.30 

waarbij de kinderen de school met een diploma zullen verlaten.  

Rapporten en 10-minutengesprekken 
 

Na een half jaar les, het verzamelen van toets- en observatiegegevens van uw 

kind, krijgt uw kind vrijdag 16 februari het rapport. De leerkrachten werken er 

goed en gedegen aan om het juiste beeld van de ontwikkeling van u kind 

daarin te laten zien. 

Hierop volgen de 10 minutengesprekken waarin u vragen kunt stellen en de 

leerkracht het beeld compleet maakt. 

 

Dit is het tweede jaar dat u zelf uw 10-minutengesprekken in kunt plannen. 

Het is altijd mogelijk dat het niet zo eenvoudig gaat als wij hopen. Vastlopende 

devices als telefoons of computers of het weinig gebruiken van social schools 

maakt het soms moeilijker. U kunt nog altijd uw vragen mailen naar 

dennis.van.duin@d4w.nl  

 

Hoe werkt het ook alweer: 

1. U ontvangt een mail met een link 

           
 

2. U klikt op de link, waarna de planning zichtbaar wordt en u uw tijd in 

kunt plannen. 

 

           
 



 
 

Zaterdag 10 februari vindt er een leerlingconcert plaats. Lorenzo uit groep 6 neemt 

hieraan deel. Leuk als u ook komt! Een mooie kennismaking met muziek voor uw  

kinderen 


