
                   

 

NIEUWSBRIEF WEEK 1

Laat mij in de morgen Uw liefde horen, 

in U stel ik mijn vertrouwen, 

wijs mij de weg die ik gaan moet, 

mijn ziel verlangt naar U. 

Psalm 143 vers 8

Het is een psalm van David, waarin hij aangeeft 

dat hij geen dag zonder de liefde van God kan. 

Sterker nog, ’s morgens als hij opstaat gaat zijn 

verlangen uit naar een teken van Gods liefde. 

David wil dus geen dag zonder God beginnen. En 

doordat David wist van Gods liefde, kon hij ook zijn 

vertrouwen op God stellen. Elke dag weer. 

Beste ouders en verzorgers, 

Vakanties en vrije dagen

Voorjaarsvakantie 27-02 t/m 3-03- ‘23 

Paasweekend 7-04 t/m 10-4- ‘23

Meivakantie 24-04 t/m 5-05- ‘23

Hemelvaartsvakantie 18-05/19-05-’23

Tweede Pinksterdag 29-05- ‘23 

Zomervakantie 10-07 t/m 18-08- ‘23 

Studiedagen

Maandag 16-01- ’23 en dinsdag 17-01-‘23

Donderdag 16-03- ‘23 en vrijdag 17-03-'23 

Dinsdag 30-05- ‘23 

Donderdag 6-07 en vrijdag 7-07- ‘23 

Oudercontact persoon

Naam:  Hafida Amajoud 

Telefoon:  0643010056  

 

Elke vrijdag:

8.30-9.30 koffie& thee 

9.30-11.30 Nederlandse les (in muzieklokaal) 

11.30-12.30 vragen bij Hafida 

Ontbijt met de directie:

16 februari vanaf 8.30 

11 mei vanaf 8.30 

29 juni vanaf 8.30

 ACTIVITEITEN VOOR OUDERS

 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Schoolmaatschappelijk werker

Naam: Vincent Aelbers 

Telefoonnummer: 0653683158

Spreekuur:

Dinsdagochtend om de week en donderdag de 

hele dag. 

Studiedagen

Nog een reminder: maandag en dinsdag zijn de 

kinderen van de basisschool vrij in verband met 

studiemoment van het team. 

De Peuterhoek is ‘gewoon’ open. 



FIJN WEEKEND EN TOT WOENSDAG!

Ontbijten op school

Vanaf 23 januari bieden we op school een ontbijt en

lunch aan op school voor de kinderen die dit nodig

hebben. Er hebben zich al veel kinderen aangemeld.

Volgende week krijgen de kinderen die zich hebben

aangemeld een brief mee naar huis met alle

informatie. 

Heeft u kind het ook nodig dan kunt u dat

doorgeven aan juf Wendy Vooijs of juf Dorine van der

Wiel. 

We hebben de hulp van u als ouder nodig! 

Donderdag 19 januari hebben we een bijeenkomst

met de ouders die willen helpen bij het ontbijt. Het

overleg is in de hal. Wilt u ook helpen dan bent u van

harte welkom om ook te komen. Als u als ouder

helpt mag u natuurlijk ook genieten van een goed

ontbijt.

                   

 

Redzaamheidslezen

  

Vorig jaar is groep 3 gestart met 

redzaamheidslezen. Hierbij ligt de nadruk op 

het rustig lezen. Dat wordt ook toegepast bij 

de toet instructie van de DMT toets. Wij willen 

dat de kinderen minder gespannen zijn en niet 

gaan racen, maar gewoon lezen. Op 

donderdag 19 januari is er een ouderochtend 

voor de ouders van groep 3 en 4 waarbij u 

meer informatie krijgt over het 

redzaamheidslezen. Drs. Luc Koning van het 

Pravoo-instituut. Lezen is een belangrijke 

vaardigheid en we hopen dan ook dat u ook 

aanwezig kunt zijn.   

De ochtend start om 8.30 uur. Zien we u dan? 

Ook andere ouders zijn van harte welkom!   

Toetsen

Volgende week begint de toetsweken voor de  

groepen 3 tot en met 8. De leerlingen krijgen 

de reken-, spelling-, woordenschat- en 

begrijpend lezentoetsen. 

Het is belangrijk dat de leerlingen goed 

uitgerust zijn als ze de toetsen maken. Dus 

gezond eten en op tijd naar bed.

We wensen alle kinderen heel veel succes!!!



Uw alineatekst

31 januari


