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Inhoud deze maand: 

1. Juf Mariska 
2. Sport van de maand 
3. Luchtkasteel en Dassenburcht 
4. Warme truiendag 

5. Gezelligheidsavond 17 maart 
6. Schooltuin en schoolplein 
7. Kind op maandag  
8. Nieuwe leerling/Jarigen in februari 
9. Agenda 

 
                                                                                                                                                 
Beste ouders, 
Nou dat was even een fikse longontsteking… Mijn longen zijn weer schoon, dus we gaan 
weer rustig aan beginnen. Blij toe. 
Het wordt door deze omstandigheden ook een wat kortere nieuwsbrief. 

 
1. Juf Mariska Verbaan 

Vanaf vandaag is juf Mariska Verbaan aan het werk gegaan in groep 3/4 als 
onderwijsassistent. Ze zal er zijn op maandagmorgen en donderdag. Zij heeft er erg veel zin 
en wij zijn er blij mee. Helaas zal het zijn tot aan de zomervakantie. Hoe het daarna gaat, 
gaan we verder onderzoeken. 
 

2. Sport van de maand 
Aan het begin van het schooljaar hebben de kinderen informatie meegekregen over ‘Sport 
van de maand’. (Voor verdere informatie kunt u terecht bij juf Marion) De komende 
maanden staan de volgende sporten op het programma. Opgeven gaat via de website van 
Acress. 
Opgeven vóór 27 februari 
hiphip groep 4 t/m 8 
tugby groep 4 t/m 8 
turnen groep 4 t/m 8 
 
Opgeven vóór 24 maart 
free running groep 5 t/m 8 
hockey groep 4 t/m 8 
honkbal/softbal groep 4 t/m 8 
mountainbike groep 6 t/m 8 
 
Opgeven vóór 19 mei 
voetbal groep 4/5 
skeeleren groep 6/7/8 
 



 
 

3. Luchtkasteel en Dassenburcht 
Door het Park de Hoge Veluwe zijn we uitgenodigd om mee te doen aan een aantal 
biologielessen in het Park de Hoge Veluwe. Vanuit ons Natuurlijke en Duurzame 
schoolprofiel zijn we op die uitnodiging ingegaan. 
Het betekent dat er op school een aantal gastlessen worden gegeven en dat we met de 
verschillende groepen een aantal dagdelen naar het park gaan. 
Vanwege het feit dat we dan vervoer en begeleiding nodig hebben ontvangt u hierbij de 
data. Hopelijk bent u in de gelegenheid om één van die dagen mee te gaan. We zijn telkens 
ongeveer 3 uur op pad. In maart ontvangt u een uitnodiging om zich op te geven. 
Het gaat om: 
05 april groep 7/8: Vertrek rond 09.00 uur 
11 april groep 5/6: vertrek rond 12.00 uur 
04 mei groep  5/6: vertrek rond 12.00 uur 
09 mei groep 1/2: vertrek rond 09.00 uur 
10 mei groep 3/4 en groep 7/8: vertrek rond 09.00 uur 

 
 

4. Warme truiendag 
Aanstaande vrijdag is het weer Warme Truiendag. De kachel zal die dag 2o lager staan. 
Vooral ’s middags in groep 5-8 zal dat dan echt te merken zijn. We houden bij hoeveel gas 
we die dag besparen. Heeft er iemand nog een leuke trui? Doe hem aan!! 
 
 

5. Gezelligheidsavond 17 maart 
De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar misschien zegt u: Gezelligheidsavond, wat is 
dat? In het kort: Het is een soort Fancy Fair. In elk lokaal van de school is iets te doen, 
waarbij kinderen pijzen kunnen winnen, knutselen, etc. De avond wordt afgesloten met een 
grote verloting! Het geld is voor een gedeelte voor de school en voor een goed doel. 
Noteer in uw agenda en mis het niet! U ontvangt nog een aparte uitnodiging. 
 

6. Schooltuin, schoolplein 
We zijn met winterstop! 
 

7. Kind op maandag 
De thema’s en verhalen van deze maand zijn: 
Week 06: Thema “Mag dat wel?” Lucas 6:1-23 
Week 07: Thema “Vriend en vijand” Lucas 6: 27-55 + 41-45, 7:1-10 
Week 08: Thema “Doe maar mee” Lucas 7:11-17, 8: 4-15 
 

8. Nieuwe leerling 
Jente-Jasmijn van Dijk start na de voorjaarsvakantie in groep 1. Ze is al druk aan het wennen 
en dat gaat heel goed. We wensen Jente-Jasmijn en haar ouders een hele fijne tijd op onze 
school!! 
 
 



 
9. Jarigen in februari 

06 februari Mai Wilbrink   (gr 4) 
08   februari Floortje Blankenspoor (gr 7) 
10 februari Renske van Gelder  (gr 7) 
13 februari Thijn van Enk   (gr 7) 
21 februari Sofia Kromkamp  (gr 5) 
22 februari Owen van Esch  (gr 7) 
26 februari Janneke Wilbrink  (gr 6) 
3   maart Zara Fluit   (gr 6) 
08 maart Tessa Kokke   (gr 8) 
 
 

10. Agenda 
 

13-02 Groep 1/2 vrij 

27-02 Voorjaarsvakantie 

03-03 Einde voorjaarsvakantie 

08-03 Biddag. U bent welkom van 08.30-
09.00 uur in de hal van de school. 

10-03 Nieuwsbrief 7 

 
Met vriendelijke groet,   
Namens het team,  
Martin Kooijmans 


