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 Een nieuw jaar 

Inmiddels ligt de tweede week van januari alweer achter ons. 

Zo aan het begin van een nieuw jaar wensen we elkaar 

allemaal het beste toe. Ook als school mochten we iedereen 

begroeten op maandag 4 januari. Het was een gezellige boel, 

maar vooral was het fijn iedereen weer gezond terug te zien! 

 

Niemand weet wat het nieuwe jaar gaat 

brengen. Als school willen we alle zorg 

en aandacht geven aan de kinderen die 

aan ons zijn toevertrouwd. Dat is een 

mooie, maar moeilijke taak die we niet 

alleen kunnen. We hebben u als 

ouders/verzorgers nodig om dit te 

bereiken. Daarbij mogen we vertrouwen op God. In Psalm 91 

staat niet voor niets dat we bij Hem mogen schuilen. Een 

bemoediging voor het nieuwe jaar. 

 

Voor een prachtig lied, passend bij deze tekst, klik hier. 

 

 

 Schoonmaakavond 

Wat een hulp hebben we gekregen van u als 

ouders/verzorgers! En ontzettend fijn dat de klassen weer 

schoon zijn. Op 11 juli wordt de volgende schoonmaakavond 

gehouden. U kunt in de mail van voor de kerstvakantie zien 

wie er dan worden verwacht. Heel erg bedankt! 

 

 

 Luizencontrole 

Vanmorgen zijn alle kinderen opnieuw gecontroleerd op de 

aanwezigheid van luizen. Gelukkig zijn er geen luizen 

gevonden. Wel willen we u vragen alert te blijven en het door 

te geven wanneer u luizen bij uw kind vindt. Op die manier 

proberen we het goed onder controle te houden. 

 

 

Screening 

Vanaf maandag 18 januari vinden in de groepen 1 t/m 8 de 

Cito toetsen plaats. Zo volgen we nauwkeurig de voortgang 

van elk kind. Tijdens de 10 minutengesprekken in februari 

worden de resultaten van uw kind met u besproken. 

We vragen u als ouders er verder geen aandacht aan te 

besteden thuis, zodat de kinderen onbevangen naar school 

kunnen gaan.  

 Voorleeswedstrijd 

Dinsdag 19 januari wordt de voorleeswedstrijd gehouden in 

de hal van de school. Op dit moment worden de voorrondes 

gehouden in de klassen en dinsdagmiddag mogen van iedere 

klas 2 leerlingen in de hal een stuk uit hun boek voorlezen. 

Heel veel plezier met het lezen deze week!  

 

 

Open huis, welkom! 

Vrijdag 22 januari houden we open dag voor nieuwe ouders 

en leerlingen. U kunt komen kijken van 10.00 tot 12.00 uur. 

Ook zaterdag 23 januari is er gelegenheid om te komen 

kijken. Dan van 10.00 tot 13.00 uur.  

 

Zoals al eerder aangegeven, mag u uw kind opgeven in het 

jaar dat hij/zij 3 jaar wordt. Dus wordt uw kind 4 jaar tussen 

maart 2016 en september 2017  dan kunt u ze aanmelden bij 

onze school. Ook kinderen die na september 2017 jarig zijn, 

mogen al worden opgegeven. Hoe eerder we weten hoeveel 

leerlingen er zijn, hoe beter we de verdeling van de groepen 

kunnen maken. 

 

Reminder Overblijf  

Wilt u de kinderen die overblijven een theedoek meegeven?  

De theedoek dient als tafelkleed voor de kruimels. Dit 

principe wordt ook op andere scholen gehanteerd. Alvast 

bedankt! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vnbmpZj7bHA
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 Themaweek 

In de week van 25 t/m 31 januari is er weer de jaarlijkse 

themaweek van school en kerk. Hierover ontvangt u 

komende week informatie. Alvast goed om te weten; op 

zondag 31 januari is er in elke Wierdense kerk een 

bijbehorende kerkdienst. Het thema is dit jaar: “Als de stenen 

konden spreken”  De volgende drie bijbelverhalen worden 

verteld in de groep:  - de torenbouw van Babel,  

                                      - de 10 geboden uit Exodus 20,  

                                      - Elia op de Karmel.  

 

Op zondag wordt het verhaal van “Het huis op de rots” 

verteld in de verschillende kerken. Het themalied is:  

“Daar in Babel komt een toren” (melodie “Samen in de naam 

van Jezus”).  

 

 

 Nieuws vanuit het team 

Mooie berichten bereikten ons vlak voor de kerstvakantie.  

Zo gaat juf Sanne (groep 3) trouwen met Jan op vrijdag  

20 mei. Een groot feest voor de kinderen van groep 3, want 

zij worden uitgenodigd om bij de kerkdienst en de 

kinderreceptie te zijn. Als team willen we ook graag aanwezig 

zijn bij de kerkdienst, dus de leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn 

op vrijdagmiddag 20 mei 2016 vrij van school. We wensen  

juf Sanne en Jan een leuke voorbereiding toe! 

 

Juf Marloes (groep 5-6) is in verwachting. Ze hoopt in juli te 

bevallen van een gezonde zoon of dochter. Wanneer juf 

Marloes precies met zwangerschapsverlof gaat, is nog niet 

duidelijk. Van harte gefeliciteerd met dit mooie nieuws en 

een goede zwangerschap toegewenst! 

 

Juf Wies is steeds vaker op school te vinden. Af en toe staat 

ze voor de klas om te kijken hoe haar lichaam reageert op het 

werken met de kinderen.  

Ook meester John staat weer voor de klas. Hij zal op 

maandag, woensdag en vrijdag lesgeven aan groep 8 vanaf de 

pauze.  

 Schoolfruit week 3 

Aankomende week delen we de volgende producten uit aan 

onze kinderen: 

Dinsdag  appel   

Woensdag  sinaasappel 

Donderdag waspeen 

 

Iedere week hadden we veel fruit en groente over. Door een 

tip van een ouder hebben we met de stichting Bowie kunnen 

regelen dat zij iedere donderdag de overgebleven producten 

ophalen. Deze worden verdeeld over de boodschap 

pakketten die worden rondgebracht. Heel fijn! 

 

Vandalisme  

In de kerstvakantie zijn er vernielingen aangericht op het 

plein. Op het platte dak aan de voorkant is vuurwerk tot 

ontploffing gebracht en daardoor zijn er grote gaten ontstaan 

in het dak. De maandag na de kerstvakantie kwamen we daar 

helaas snel achter, omdat het water door het plafond heen 

stroomde. Daarnaast zijn er vernielingen aangericht bij het 

raam van groep 2. Inmiddels is er aangifte gedaan bij de 

politie, maar mocht u meer weten of deze incidenten, dan 

kunt u zich melden bij ons op school. 

 

De Vreedzame School 

Heeft u onze prachtige opstekermuur al gezien? Over alle 

kinderen zijn er opstekers te vinden, direct als je de school 

binnen komt. Kom gerust een keer kijken! 
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 Belangrijke data  

19 jan.: Voorleeswedstrijd in de hal van de school 

22 jan.: Open huis van 10 tot 12 uur 

23 jan.: Open huis van 10 tot 13 uur 

25 jan.: Start themaweek 

31 jan.: Kerkdiensten in alle Wierdense kerken themaweek 

 

 


