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Maandag 23 januari   

 Nationale Voorleesdagen: Voorleesfeestjes! 
 
Van 25 januari tot  2 februari vieren we op school de Nationale 
Voorleesdagen. We gaan tijdens deze dagen heel veel leuke dingen doen! 
 

 Op woensdag zullen de kinderen onder het genot een krentenbol en een plak koek 
heerlijk voorgelezen worden in de groep 

 De schrijver Thijs Goverde komt donderdag 2 februari gastlessen geven aan de 
beide groepen 5 

 De groepen 3, 4, SK1 en SK2 gaan in die periode naar bibliotheek Charlois. Zij 
krijgen lessen die worden georganiseerd door leerlingen van het Albeda college 

 Tijdens deze weken wordt er heerlijk gelezen door kinderen, leerkrachten en 
anderen. Als u het ook leuk vindt om voor te lezen geef dit door aan de leerkracht 
van uw kind of bij juf Adrie of juf Althea 

 
 

●    Onderzoeksweek Pabo-studenten 
 
Komende week zullen studenten van de Pabo (de opleiding voor leerkracht 
basisonderwijs) onderzoek doen naar sociale veiligheid en de meldcode 
huiselijk geweld. Voor dit onderzoek krijgen willen zij graag in gesprek met 
ouders. 
 

Op woensdag 25 en donderdag 26 januari zullen 10 studenten op onze school aanwezig 
zijn voor het afnemen van een korte vragenlijst. Op deze dagen kunt u voor of na 
schooltijd aangesproken worden met de vraag of u hier aan mee wil werken.  

 
Met de resultaten kunnen wij ons als school weer verder ontwikkelen. Wij 
hopen dan ook op uw deelname.  
 

 

 Het wijkteam 
 
De school werkt nauw samen met het wijkteam. Maar wat doet het wijkteam precies? 
Wanneer wordt het wijkteam ingeschakeld?  
 
Op school organiseren wij een voorlichting over het wijkteam. Doel van de voorlichting is 
de deelnemers van de workshop inzicht te geven in de werkzaamheden en methoden 
van het wijkteam. Aan het eind van de voorlichting zullen de deelnemers weten welke 
organisaties er samenwerken binnen het wijkteam, hoe het wijkteam te bereiken is en 
met welke vragen mensen terecht kunnen bij het wijkteam.  
 
Voor wie?  : Alle ouders en belangstellenden 
Wanneer?  : Donderdag 26 januari 
Waar?   : Fazantstraat 105 
Hoe laat?  : 08.30 uur. Tijdens de koffieochtend 
 
U komt toch ook? De koffie en thee staan klaar! 
 
 
Ook deze week worden er nog Cito-toetsen afgenomen. Zorgt u ervoor dat uw kind 

goed uitgerust naar school komt en ’s ochtends heeft ontbeten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koffieochtend Carnissedreef 

 

14.30 – 15.30 uur  Extra gym 

groep 5, 6 en SK3 en 

kleuterdans  

 

16.00 – 18.00 uur: Aikido 

 

 Dinsdag 24 januari 

 

14.30 – 15.30 uur 

Extra gym voor de groepen 

7, 8 en SK4: Basketbal 

 

15.15 – 16.15 uur training 1 

voor de talentengroep 

tennis 

 

 
Woensdag 25 januari 

 

 

Start Nationale 

Voorleesdagen! 

Donderdag 26 januari 

 

Koffieochtend Fazantstraat 

 

14.30 – 16.00 Tennis voor 

de groepen 5 tot en met 8 

 

16.00 – 17.00 uur  

SSV Basketbal 

Vrijdag 27 januari 
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Maandag 30 januari   
Sportnieuws en Lekker Fit! nieuws 
 

Schoolfruit 2016-2017 
 
De leerlingen krijgen deze week mango, peer en appel aangeboden. 
 

Finalisten Krajicek Tennis Tour 2017 
 
Afgelopen zondag hebben 4 leerlingen van de talentgroep tennis zich geplaatst voor de 
finale van de Krajicek Tennis Tour. Deze finale zal gehouden worden tijden het ABN 
AMRO World Tournament in Ahoy.  
 
Een groot compliment gaat uit naar de leerlingen en leerkrachten die op hun vrije dag 
deze leerlingen hebben getraind en begeleid. Wat een inzet! 
 
We wensen alle leerlingen natuurlijk heel veel succes in Ahoy! 
 

 
 
In de maand januari zijn er voor alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 
tennistrainingen in de gymzaal aan de Carnissedreef. De trainingen worden gehouden op 
donderdag van 14.30 uur tot 16.00 uur.  
 
 

   Reminder: Studiedagen 
 
Heeft u de twee studiedagen van februari in uw agenda gezet? 
 

Datum Voor wie? Let op! 

 

Vrijdag 3 februari Alle leerkrachten ALLE LEERLINGEN zijn 
vandaag vrij  
 

Maandag 6 februari Leerkrachten van de 
onderbouw 

ALLEEN de leerlingen 
VAN DE GROEPEN 1a, 
1b, 2a, 2b en 1/2 c zijn vrij  

 

 

  

Dinsdag 31 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 1 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 2 februari 

 

 

 

Vrijdag 3 februari 

Studiedag voor de 

leerkrachten 

 

ALLE LEERLINGEN ZIJN 

VANDAAG VRIJ !!! 

 


