
Nieuw(jaar)s Flits!

Welkom lieve Kees!
Vanaf dinsdag 17 januari hebben wij een
schoolhond! Hij heet Kees en vandaag hebben
wij zijn komst in alle klassen aangekondigd,
daarbij is er natuurlijk getrakteerd op lange
vingers met muisjes! Deze week komt hij ook
voor het eerst mee naar school. Kees is een
labradoodle, nog maar 8 weken oud, en anti-
allergeen. Omdat hij nog zo jong is heeft hij veel
slaap nodig. Met de kinderen en collega's wordt
afgesproken hoe wij op school met Kees
omgaan; wanneer hij wat ouder is zal hij
bijvoorbeeld worden ingezet bij de begeleiding
van kinderen. Overdag ligt hij op het kantoor
van juf Hanneke, of als zij er niet is bij juf
Marylse of juf Inger. Aan het eind van elke
schooldag gaat hij met juf Hanneke mee naar
huis. Vanzelfsprekend zullen wij u uitgebreid op
de hoogte houden over alle belevenissen van
Kees op school! Wij zijn dolblij met hem!

Het nieuwe jaar is begonnen en daarmee ook de tweede helft van het schooljaar.
Het is altijd even wennen om na twee weken kerstvakantie weer aan de slag te gaan, maar

inmiddels wordt er weer hard gewerkt! In de groepen 3-7 zijn de IEP toetsen begonnen, voor de
groepen 8 komt het definitieve schooladvies eraan.  Op vrijdag 10 februari komt het eerste

portfolio met de leerlingen mee naar huis en gaan wij daarover met u in gesprek. Mooi om te
zien hoe compleet het beeld is dat dit portfolio van onze leerlingen schetst!

 
Via deze Nieuwsflits willen wij u graag even 'bijpraten' over het reilen en zeilen op school. 

Wij introduceren verheugd de komst van Kees, onze schoolhond, blikken terug op alle leuke
acties van de dienstenveiling en hebben het eindbedrag van de collectes van de Kaarsjesdiensten

voor onze oud-leerling Evy.
De reguliere Nieuwsbrief volgt weer in februari, tevens staan de belangrijke data op de website

en de kalender van Social Schools.
 

PS In de week van 6 februari ontvangt u weer een link naar de oudertevredenheids-enquête. 
Voor ons is dit een belangrijke tool én vorm van feedback voor het schoolplan!

 
 

Kees Comenius

de Labradoodle

Dinsdag
17 januari 2023



Missie 538
De collectes tijdens de 3 kaarsjesdiensten op

woensdag 21 december waren voor de Missie 538
van onze oud-leerling Evy. Wij hebben voor het

realiseren van 'cleanrooms' in het Prinses Máxima
Centrum het fantastische bedrag van  1538 euro

opgehaald. Dit overtrof onze stoutste
verwachtingen; mede namens Evy willen wij u

hiervoor enorm bedanken!
Bedankt!

Omdat wij lezen zo hoog in het
vaandel hebben dit jaar, hebben wij

voor de meesters en juffen een mini-
bieb gemaakt. Tijdens de kerstborrel

bij Kramer & van Doorn heeft elke
collega daar een boek voor mogen

uitkiezen! Dat wordt heerlijk lezen!

 

In groep 6b van juf Evita heeft ook de
klas een eigen portfolio. Hierop worden

o.a. de  afspraken vermeld, de
leerdoelen bijgehouden en de boeken

genoemd  die de kinderen gelezen
hebben. Wat een vrolijk, duidelijk en

mooi overzicht!  
 

PD-afval
Met ingang van dit nieuwe jaar wordt

(eindelijk) het PD afval van school
apart opgehaald. Elke klas krijgt een
eigen bak voor plastic en drinkpakjes
en er staat een speciale container om

de zakken in te verzamelen. 



Escaperoom

De Dienstenveiling
De dienstenveiling van de Stichting Vrienden was een groot succes!

Lasergamen

tegen de

meesters

Pannenkoeken
bakken

Beauty Party

Vetbollen

maken W
eerwolven!


