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Klankbordgroep bijeenkomst
Op dinsdag 16 januari hebben wij (Trude en Gerke) samen 
met 6 enthousiaste ouders een zinvolle avond gehad rond-
om het thema; communicatie. We hebben besproken wat 
er allemaal aan communicatielijnen zijn, wat gaat goed 
en wat nog beter. Er zijn handige suggesties gedaan die 
we willen uitproberen en zo mogelijk inzetten op school. 
U bent van harte uitgenodigd voor een volgende bijeen-
komst van de klankbordgroep! Een datum hoort u zo spoe-
dig mogelijk. 

Studiedagen visie, missie en vervolg
Na 2 studiedagen zijn we zover dat we gezamenlijk onze 
visie en missie hebben geformuleerd. Hier kunnen we ons 
onderwijs voor de toekomst mee gaan vormgeven. Zodra 
de uitwerking besproken is in de MR zullen we u verder 
informeren hierover.

Woensdag 31 januari was de school exclusief voor de kleu-
ters. De kinderen liepen in kleine groepjes door alle lokalen 
heen op zoek naar kunst. Een echte speurtocht en wat is 
de school dan groot!! Groep 3 t/m 8 was sportief bezig 
op de IJsbaan, er is heerlijk en ook fanatiek geschaatst. 
Kinderen hebben hun best gedaan om veel geld op te halen 
voor ons groene schoolplein. Binnenkort hoort u van ons 
hoeveel geld is opgehaald. 
Dinsdag 6 februari is er een ontwikkel audit bij ons op 
school. Dit betekent dat ons onderwijs kritisch wordt bekeken 
door Ivanka van Dijk en Sytske Feenstra, beleidsmedewerker 
en lid van ons bestuur van Jong Leren. Zij gaan met ons  
(Tirza, intern begeleider en Gerke) de klassen in en we  
bespreken samen met het team onze aanpak en de opbreng-
sten van het onderwijs. 
Vanaf maandag 5 februari zijn er bij ons op school  
2 stagiaires van de PABO-Leiden, op maandag en dinsdag. 
Meester Bas Möring in groep 1/2 en juf Sascha Doggenaar 
in groep 5/6. In een volgende nieuwsbrief zullen zij zich 
voorstellen aan u. Wij wensen hen een plezierige en leer-
zame tijd toe bij ons op school.

Belangrijke data
14 februari verkleedfeest 
23 februari vrijdag groep 1-4 vrij, margedag 

26 februari t/m 2 maart voorjaarsvakantie

5 maart maandag studiedag alle kinderen vrij
6 maart nieuwsbrief nummer 7
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Woensdag 14 februari - 
verkleed Valentijnsfeest
Het is feest in de school woensdag 14 februari. Deze och-
tend komen kinderen en leerkrachten verkleed naar school 
en het is aan de kinderen zelf hoe ze komen. Het hoeft 
niet iets met Valentijnsdag te maken te hebben, mag na-
tuurlijk wel.
Ook is het voor de kinderen mogelijk om een optreden te 
doen. Zijn er veel kinderen die een optreden willen doen 
dan houden we een voorronde op vrijdag 9 februari.
We starten deze ochtend gewoon net als alle andere dagen 
in de klas. We gaan later met alle kinderen naar de gym-
zaal toe voor de catwalk en de optredens. De oudervereni-
ging zorgt deze ochtend voor wat feestelijk lekkers, dus u 
hoeft geen 10-uurtje mee te geven.

Bezoek kleuters Teylersmuseum
De kleuters hebben een fantastische ochtend gehad in het 
museum. Het onderwerp was: Wie wat bewaart heeft wat.  

Het digitale prentenboek “Beer is Los”, met illustraties 
van Aureen Harthoorn, is speciaal gemaakt voor kinderen 
van 3 tot en met 7 jaar. Het verhaal gaat over Bram, een 
ondernemende kat die op avontuur gaat in de museumza-
len. Ondeugend kietelt hij de brommerige Grottenbeer. Als 
dat maar goed afloopt!

Wilt u nog schoolfoto’s 
bestellen en weet u de 
code niet meer? 
Stuur een mailtje naar  
arnold@schoolfotosonline.nl 
en zij mailen u de codes.
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Geef de toekomst een stoel!
Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van 
morgen is het belangrijk om de toekomst mee te wegen 
in de beslissingen van vandaag. Dit doen we door een 
‘Toekomststoel’ aan te schuiven! Samen met basisschool-
leerlingen maken of pimpen zij ‘gewone’ stoelen tot echte 
toekomsstoelen!  Het is een initiatief o.a. van Jan Terlouw, 
zie ook het filmpje wat hierover gemaakt is. Hij heeft een 
boek geschreven ‘Het hebzuchtgas”  Korte inhoud van dit 
boek:  Julia, de 18-jarige kleindochter van de president 
van Tradicië, gaat stage lopen bij Solide, het bedrijf van 
Alphons G. Bovenwoning. Het bedrijf houdt zich bezig met 
de winning van olie, gas en kolen. Julia snapt niet dat nie-
mand zich er zorgen maakt over het broeikaseffect, totdat 
ze ontdekt dat Bovenwoning verslaafd is aan hebzuchtgas. 
Hij kan alleen nog maar aan geld denken. Ze verzint een 
list om hem van zijn verslaving af te helpen, zodat hij 
ook oog krijgt voor het milieu. Maar daar laat ze het niet 
bij. Ze benadert ook de kinderen van de rijke directeuren 
van de grote energiebedrijven. Om het milieu te redden, 
bedenken ze samen een gewaagd plan.

https://www.youtube.com/watch?v=3DN_9bKPvo8

De stoel kan worden aangeboden aan gemeenten of be-
drijven uit de regio om ervoor te zorgen dat ook dáár de 
toekomst een plek krijgt. Bij elke beslissing die zij nemen, 
keuzes die gemaakt worden kan de stoel aan tafel iedereen 
eraan herinneren aan de kinderen van de toekomst. U kunt 
voor meer informatie de website bekijken.
www.toekomststoel.nl
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