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Kwaliteitsvragenlijst 
Er zijn al 120 ouders die de 
kwaliteitsvragenlijst hebben ingevuld. Daar 
zijn wij erg blij mee. Om een betrouwbaar 
beeld te krijgen hebben wij nog 40 lijsten 
nodig. Als u de vragenlijst nog niet ingevuld 
heeft, dan heeft u deze week een 
herinneringsmail van ons ontvangen. Ook is 
het mogelijk om de vragenlijst met een 
algemene code in te vullen. Ga naar 
www.devragenlijst.nl/kvpo 
De inlogcode is: 4HGD9C 
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
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. 
Het is handig om uw kind deze dag makkelijk 
zittende kleding aan te trekken omdat zij veel 
leuke spelletjes gaan doen.  
 
Pizzeria de Regenboog 
Vanmiddag zijn de groepen 3 op bezoek 

geweest bij Pizzeria de 
Regenboog. Hiermee werd het 
nieuwe thema “het restaurant” 
geopend. De kinderen werden 
ontvangen door bedrijfsleider 

Haidy. Zij controleerde of 
de kinderen wel een tafel 
hadden gereserveerd. De 
ouders speelden de obers 
en serveersters. 

 
Zij brachten de kinderen naar hun tafel. Als 
voorafje kregen de kinderen stokbrood met 
kruidenboter. Als hoofdgerecht konden zij 
kiezen uit pasta of pizza. Het toetje was een 
heerlijk ijsje. Wat een feest wat dit zeg! 
Bedankt lieve hulpouders.  
 
Letterfeest in de groepen 3  

Op vrijdagmiddag 25 januari organiseren de 
groepen 3 een echt letterfeest. De kinderen 
vieren dat zij alle letters hebben geleerd! De 
kinderen krijgen hun letterdiploma uitgereikt. 
Ouders zijn vanaf 15.00 uur van harte welkom 
om bij deze uitreiking aanwezig te zijn.  
 
Wat heb ik aan?  
Juf Kamuran heeft in de kleutergroepen het 

thema ‘Wat heb ik aan?’ 
geopend. Samen met Ko kwam 
de juf aangekleed op bezoek. 
Haar hemd zat achterstevoren en 
haar sjaal rond haar voeten. 
Gelukkig konden de kinderen 

haar en Ko helpen zich goed aan te kleden.  
 
Islemunda  
Op vrijdag 23 januari draait de film ‘Hotel 
Transylvania 3’ in cinema Islemunda. Dracula 
en de grappige monsterfamilie beleven 
spannende avonturen. Alle kinderen van 7 jaar 
en ouder kunnen een kaartje kopen voor 3 
euro. 
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Kaboutertraining  
Deze en komende week krijgen de 

kleutergroepen 
kaboutertraining. De training 
wordt gegeven tijdens 
schooltijd in de speelzaal. In 

de eerste training hebben de kinderen geleerd 
om na bewegen te stoppen, stevig te staan en 
elkaar en de trainer beleefd te begroeten.  
 
Thema koffieochtend ouders 
Vrijdagochtend 25 februari komen er 
studenten van de Pabo Thomas More op 
visite. Zij zouden graag met u in gesprek gaan 
over het onderwijs van nu en het onderwijs in 
de toekomst. Zij zijn oprecht benieuwd naar 
welke ideeën u heeft over het onderwijs. 
Daarnaast willen zij kennismaken met de wijk 
Beverwaard. Komt u gezellig even langs?  
 
Voorlichting politie in de Focus  
Op vrijdagochtend 1 februari geeft de politie 
tekst en uitleg over onderwerpen als sexting, 
grooming en het gebruik van social media. Dit 
in het kader van het project ‘onwijze 
moeders’. Wat houdt sexting en grooming in? 
Is het verboden? Hoe kan je het voorkomen? 

Ook worden tips gegeven om de online 
veiligheid van uw kind te vergroten. De 
bijeenkomst wordt in de Focus gehouden. 
Inloop vanaf 8.45 uur, start 9.00 uur.  
 
De Heilige Meeuw  
Een paar weken geleden heeft u al in de 
ouderinfo kunnen lezen dat Jayden uit 8b, met 
zijn ontwerp 'De Heilige Meeuw', een prijs 
heeft gewonnen. Het ziet er naar uit dat zijn 
ontwerp nu ook gebouwd gaat worden! A.s. 
maandag is er om 19.00 uur een 
bewonersavond in de Focus georganiseerd. 
Bewoners zijn van harte welkom om over de 
uitvoering van het project mee te denken.  
 
Basketbal circuit  
Tijdens de gymles is er een basketbal circuit 

uitgezet in de gymzaal. De 
kinderen moesten al 
dribbelend met de bal om 
pylonen heen slalommen, de 
bal in de basket gooien, van 

mat naar mat rollen, bukkend onder een touw 
door en stuiten in de hoepels. Dat bleek een 
hele uitdaging te zijn!

 
 
Belangrijke data 
22.01 : Kaboutertraining kleuters 
23.01 : Sport- en speldag kleuters 
25.01 : Thema koffieochtend ouders: studenten Pabo 
   Letterfeest in groepen 3 
28.01 : Studiedag, alle kinderen vrij  
29.01 : Ouderactiviteit peuterspeelzaal 
01.02 : Groepen 7 en 8 naar Filmfestival 
   Thema koffieochtend ouders: voorlichting politie 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


