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Schrijfdans peuters 
In de peutergroep 
Doornroosje hebben de 
kinderen de schrijfdans 
met rood gekleurde 
ijsklontjes geoefend. 
Schrijfdans is een 

schrijf- en beweegmethode die kinderen 
voorbereidt op het vlot, vloeiend en 
veerkrachtig leren schrijven. Hierbij wordt 
kennis gemaakt met bewegingen naar boven 
en beneden, naar links en rechts, hoekig of 
juist golvend. De kinderen beleven er veel 
plezier aan! 
 
Biologieles groepen 3 

De groepen 3 hebben, 
tijdens de biologieles, 
uilenbraakballen 
uitgeplozen. Aan de 
hand van een kijkwijzer 
konden zij ontdekken 

wat er allemaal in zo’n uilenbraakbal zit. Het 
was ontzettend leuk. De kinderen hebben er 
veel van geleerd. 

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Afgelopen maandag heeft de MR een cursus 
gevolgd, om alle kennis betreffende MR-zaken 
te vernieuwen en op te frissen. De MR is een 
wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen 
ouders en leerkrachten meedenken over het 
beleid van de school. De MR heeft vaak een 
adviserende en ook weleens een beslissende 
rol in beleidszaken. Wanneer je als ouder in de 
MR zit, mag je in principe elk onderwerp 
betreffende het beleid van de school ter 
sprake brengen. Op de prikborden bij de  
ingang hangen posters waarop de MR zich 
voorstelt. 

 
Gezonde traktatie 

 
Jaliah was jarig en trakteerde 
heerlijke sushi schuitjes. Wat 
een ontzettende leuk idee! 
Bent u ook op zoek naar 
gezonde traktatie ideetjes? Bij 
de ingang van de MFO hangt 

een rek met kaarten waar leuke voorbeelden 
op staan.  
 
De knuffeldokter 

De kinderen van groep 1-2e 
hebben hun knuffel 
meegenomen naar school. Zij 
mochten deze verzorgen, net 
als een echte dokter. Wat 
hebben zij een pret gehad! Alle 
knuffels zijn helemaal 

vertroeteld mee terug naar huis gegaan.  
 
Islemunda 
Op woensdag 14 februari draait er om 14.00 
uur een leuke kinderfilm in Islemunda. 
Voorafgaand aan de film kan er geknutseld 
worden. Je kan hierbij gewoon aanschuiven. 
Voor de film moet je een kaartje kopen van 3 
euro.  
 
Belangrijke data 
13.02:  Oudercommissie PSZ 
15.02: Gastles kleuters van wijkagent 
16.02: Adviesbrief groep 8 mee 
 Rapporten groep 3 t/m 7 mee 
 Koffieochtend ouders 
19.02: Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
 Adviesgesprekken groep 8 
20.02: Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
 Adviesgesprekken groep 8 
23.02: Koffieochtend ouders  
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