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Regenboogweken 
Na de kerstvakantie is er extra aandacht voor 
positieve groepsvorming, een fijne sfeer en 
een veilig gevoel in de klas. De schoolregels 
vormen daarbij een belangrijk onderdeel. 
Deze week is er in de klassen extra aandacht 
besteed aan de gele regel: Iedereen is anders 
en hoort erbij, vriendelijk zijn voor elkaar dan 
blijft iedereen blij.  
 
Kwaliteitsvragenlijst 
Afgelopen woensdag heeft u een mail van ons 
ontvangen om de kwaliteitsvragenlijst in te 
vullen. Inmiddels hebben 51 ouders deze al 
ingevuld. Geweldig! De anonieme uitkomsten 
van deze vragenlijst gebruiken wij om ons 
onderwijs verder te verbeteren. Hoe meer 
ouders de lijst invullen, hoe meer informatie 
wij krijgen. Helpt u mee? 
Heeft u geen mail ontvangen, maar wilt u de 
vragenlijst wel invullen, dan kan dat. 
Ga naar www.devragenlijst.nl/kvpo 
De inlogcode is: 4HGD9C 
Bedankt! 
 
Excursie groepen 5 en 6 
Komende week gaan de groepen 5 en 6 naar 
Kinderboerderij de Kooi waar zij alles leren 
over knaagdieren.  
 

Maandag 14 januari 5c 
Dinsdag 15 januari 6a 
Woensdag 16 januari 5a 
Donderdag 17 januari 5b 
Vrijdag 18 januari 6c 

 
De excursie start om 9.00 uur. Om tijdig 
aanwezig te zijn, vertrekken de groepen om 
8.20 uur van school. Wilt u er, op de dag van 
de excursie, voor zorgen dat uw kind op tijd 
op school is? 

 
Luizencontrole 
Afgelopen woensdag zijn alle kinderen op 
luizen gecontroleerd. Wat fijn dat een aantal 
ouders bereid was om juf Haidy hierbij te 
helpen. 
 
Sport- en spelletjesdag kleuters  
Woensdag 23 januari houden wij onze 
jaarlijkse sport- en spelletjesdag voor de 
groepen 1-2. Wij kunnen deze dag alleen 
organiseren met de hulp van ouders en/of 
verzorgers. Wij zouden het zeer waarderen, 
als u bereid bent om op deze ochtend een 
groepje kinderen te begeleiden. U kunt uw 
naam invullen op de lijst bij de klassendeur.  
 
Brede school 
De Brede School is met een nieuw blok van 

start gegaan. De 
groepen 7 en 8 hebben 
een start gemaakt met 
het 

programmeren. De 
groepen 1-2 maakten 
sneeuwpoppen bij het 
koud koken. 
 
 
Gezonde traktatie 

Givencio is 6 jaar geworden en 
heeft vandaag 
spiesjes met fruit en 
pannenkoek 
getrakteerd. Shaily is 
7 jaar geworden en 
trakteerde fruit. Wat 
een heerlijke 
gezonde traktatie. De 

kinderen hebben gesmuld!  
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Belangrijke data 
14.01 : Excursie groep 5c 
15.01 : Excursie groep 6a 
16.01 : Excursie groep 5a 
17.01 : Excursie groep 5b 
18.01 : Excursie groep 6c 
   Groepen 8 profdag Feyenoord 
   Ouderkoffie MFO 
23.01 : Sport- en speldag kleuters 
25.01 : Thema koffieochtend ouders  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


