
Schooljaar 2019/2020 

De drukke december-

maand en de daarop 

volgende Kerstvakan-

tie liggen alweer ver 

achter ons en in de 

klassen zijn ze hard 

aan het werk. Thema 

Winter is volop aan-

wezig in school, al lijkt 

het buiten eerder 

herfst. De kinderen 

leren allerlei liedjes 

over de winter en er 

worden weer mooie 

knutselwerkjes en te-

keningen gemaakt. 

 

Activiteiten 

Donderdag 16 januari 

was de eerste Kom in 

de Klas-dag van dit 

jaar. De ouders kon-

den een kijkje nemen 

in de groep van hun 

kind. Veel ouders heb-

ben van deze gele-

genheid gebruik ge-

maakt. De volgende 

“Kom in de klas”-dag 

is op dinsdag 9 juni. 

Op 23 januari komt 

Nikki van de Biblio-

theek, in het kader 

van de Nationale 

Voorleesdagen, op 

school in een aantal 

groepen voorlezen uit 

het boek Mopper-

eend. 

 

 

 

 

 

 

 

Van 4 t/m 22 februari 

zullen er weer fietsen op 

school zijn in alle maten, 

zodat de kinderen hun 

fietsvaardigheden volop 

kunnen oefenen en ver-

beteren. 

Maandag 27 januari 

gaan groep Toekan en 

Albatros het VSO aan de 

Esther de Boer-van Rijk-

laan bezoeken. 

Het duurt nog even, 

maar op zondag 8 

maart doen de midden– 

en bovenbouw van het 

SO en het VSO weer 

mee aan de City-Pier-

City-loop. Veel kinderen 

hebben zich hiervoor 

opgegeven. Top! 

We hopen dat het weer 

dit jaar mee zit! 

 

Rapporten 

Van 27 januari t/m 7 fe-

bruari worden ouders 

weer uitgenodigd om 

het rapport van hun kind 

te komen bespreken op 

school. De leerkrachten 

zullen hiervoor met u een 

afspraak maken. 

 

Staking 

Zoals u in de brief heeft 

kunnen lezen, doet 

ook onze school mee 

aan de landelijke 

onderwijsstaking op 

30 en 31 januari. De 

school zal beide da-

gen gesloten zijn. Wij 

hopen op uw begrip. 

 

 

Studiedag/vakantie 

Op 21 februari is er een stu-

diedag voor het personeel. 

De kinderen zijn die dag vrij. 

De voorjaarsvakantie be-

gint voor onze leerlingen 

dus al op 21 februari! 

 

Oudertevredenheid 

In november hebben de 

ouders per e-mail de en-

quête ontvangen voor het 

oudertevredenheidsonder-

zoek. De uitslagen hiervan 

zijn inmiddels bekend. 45% 

van de ouders heeft de en-

quête ingevuld. Dank daar-

voor. Onze school heeft 

een 8,2 gekregen! Er is 

waardevolle feedback ge-

geven door ouders.  

 

Bereikbaarheid 

Het komt regelmatig voor 

dat ouders/verzorgers niet 

te bereiken zijn als wij ze 

bellen. Het kan zijn dat er 

iets met uw kind aan de 

hand is.  Wilt u proberen de 

telefoon ten allen tijde op 

te nemen als school belt, of 

zo snel mogelijk terug te 

bellen als u een gesprek 

heeft gemist? Misschien 

kunt u een extra telefoon-

nummer  doorgeven aan 

school. 
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Belangrijke data: 

 

27 januari t/m  

 7 februari 

Rapportbesprekingen 

 

30 + 31 januari 

Staking  

School gesloten! 

 

14 februari 

Valentijnsdag 

 

21 februari 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

24 t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

8 maart 

CPC-loop 

 

12 maart 

Informatie-avond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectificatie: 

De volgende “Kom in 

de klas”-dag is op 

DINSDAG 9 JUNI en 

niet, zoals in de brief 

vermeld stond, op 11 

juni!! Excuses. 
 

  VSO - EDB 

  

SO -  Heliotrooplaan 


