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Staking 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er 
een landelijke onderwijsstaking uitgeroepen. 
Maandag zullen wij aan u bekend maken hoe 
wij aan deze staking zullen deelnemen.  
 
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. 
Komende periode wordt 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.  
 
Sport- en spelletjesdag kleuters  
Woensdag 22 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.  
 
Ouderkoffie 
Op vrijdag 17 januari komen er voor de 
tweede keer dit schooljaar 20 studenten op 
bezoek tijdens de ouderkoffie. Zij studeren 
aan de Pabo Thomas More Hogeschool. Deze 
toekomstige leerkrachten willen graag met 
ouders in gesprek gaan. U bent de 
ervaringsdeskundige en van u willen zij graag 
weten wat ouders belangrijk vinden in het 
onderwijs aan hun kind. 

Ook willen zij leren hoe het is om met ouders 
in gesprek te gaan. Lijkt het u leuk om deze 
toekomstige leerkrachten iets mee te geven 
waar zij in hun toekomstige baan iets aan 
hebben, dan bent u van harte welkom. Wij 
zouden er erg blij mee zijn. 
 
Inlooples gymmen peuters 
Vrijdag 17 januari is de inloopgymles van de 
peuters. U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. Hoofdgebouw: Kabouters & 
Dwergen van 10.30 tot 11.20 uur. 
Droomvlucht & Roodkapje van 12.45 tot 13.15 
uur. Hoensbroeksingel: Peuteracademie van 
11.15 tot 11.45 uur. 
 
Juf Bianca 
Juf Bianca is op 31 
december moeder 
geworden van een 
prachtige wolk van een 
baby: Pip. Moeder en 
dochter maken het goed. Wij wensen haar 
een mooie kraamtijd toe. 
 
Belangrijke data: 
09.01 : SKVR Lekker Griezelen groep 5 a, b 
10.01 : Groepen 8 bezoek aan de Palmentuin 
    Ouderkoffie in MFO 
13.01 : Kinderboerderij groep 5a 
14.01 : Groepen 8 naar Gemini College 
16.01 : SKVR Lekker Griezelen groep 5c en 6a 
   Inloopochtend kleuters rekenen 
17.01 : Ouderkoffie met PABO studenten 
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