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Nieuws vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 

De eerste schoolweek van het kalenderjaar 2019 zit er alweer op. Na de gezelligheid van alle 

festiviteiten in december is januari weer een rustige maand. Het is ook de maand dat alle Cito-

toetsen worden afgenomen. 

Gelukkig wordt er ook gekeken naar een goede balans en worden er crea momenten met de hele 

school georganiseerd. Hier heeft u apart een mail over ontvangen. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de weerbaarheidstraining Rots en 

Water. Deze vindt plaats op woensdag 30 januari 19.30-20.30 speellokaal, locatie Oudelandselaan 

141, Berkel en Rodenrijs  

Dalton, nieuw weekbord bij de kleuters 
Sommige ouders hebben hem misschien al gezien in de school: vorige week is het nieuwe, 

zelfontworpen (proef)weekbord van de kleuters aangekomen! Een bord waar de leerkrachten van de 

groepen 1/2 het afgelopen jaar hard over hebben nagedacht.  

Het bord bestaat uit links de weektaak (voorheen de verplichte werkjes) en rechts het keuzewerk.  



 

De afgelopen periode hebben de groepen O1/2a (van juf Monique en juf Conny) en U1/2c (juf 

Mascha en juf Marga) het bord al met veel succes uitgeprobeerd. En inmiddels zijn de borden voor 

alle groepen aangekomen. De borden moeten alleen nog even opgehangen worden en dan hopen 

we dat we nog vele jaren met plezier met het bord mogen werken. 

Valentijnsontbijt 
Donderdag 14 februari is het zoals ieder jaar op deze datum Valentijnsdag. Op school besteden we 

hier aandacht aan d.m.v. een Valentijnsontbijt. Het ontbijt start om 8.30, het is niet nodig dat uw 

kind van tevoren volop ontbijt, maar wellicht is het wel handig als hij of zij al iets kleins en licht 

verteerbaars op heeft. Per klas kan het verschillen hoe het ontbijt precies vorm krijgt. U wordt op de 

hoogte gebracht door de leerkracht van uw kind hoe het ontbijt in zijn of haar klas zal zijn. We gaan 

uit van een liefdevol samenzijn in iedere klas waarbij gezelligheid en saamhorigheid voorop staan. 

Uiteraard wensen we ook u een liefdevolle Valentijnsdag toe.  



 

Vrijwilligers gezocht  
 

Voor tussen schoolse opvang op 

locatie Gouden Uillaan zijn we op 

zoek naar vrijwilligers die graag 

willen helpen. 

Mocht u interesse hebben dan kunt 

u contact opnemen met Anouk 

Hijdra (telefoon: 010-2862777) of 

uw interesse aangeven bij de 

leerkracht van uw kind. Ouders van 

kinderen op locatie Oudelandselaan 

mogen natuurlijk ook reageren. 
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