
 

 

16 januari 2012 

Een nieuw jaar                                                               

Inmiddels hebben velen van ons en u het 

uitgesproken naar elkaar en hebben we dit 

zelf ook ontvangen: de beste wensen voor het 

nieuwe jaar dat voor ons ligt. Namens het 

team wil ik  u een gezegend 2012 toewensen. 

Niet uit gewoonte of traditie, maar vanuit het 

besef dat we ook dit jaar Gods zegen  nodig 

hebben in alles.  

  

Bedankt!                                                                            

De laatste maanden van 2011 mocht ik veel 

kaarten ontvangen van zowel leerlingen als 

ouders. Kaarten met beterschapswensen en 

kaarten met goede wensen voor 2012. Dat 

vond ik erg fijn en bedank jullie daar hartelijk 

voor! Ik wens alle leerlingen en ouders een 

goed en gezond 2012 ! Ondertussen ben ik 

weer aardig opgeknapt en ga voor verder 

herstel  de komende tijd hartrevalidatie 

volgen. Hartelijke groet, Herma Nuis 

Screeningsweken                                                                  

Deze week starten we op school met de 

toetsweken. Er zullen weer diverse toetsen 

gemaakt moeten worden door de kinderen om 

te zien hoe hun vorderingen zijn. De toetsen die 

worden afgenomen horen bij het 

leerlingvolgsysteem van CITO.  Het gaat om 

Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters, Drie-

minuten-test-lezen, Avi-lezen, Spelling, 

Woordenschat, Begrijpend Lezen en Rekenen. 

De resultaten worden meegenomen in de 

tienminutengesprekken  en in de bepaling van 

de rapportcijfers. 

Een schone start.                                                   

Afgelopen maandagavond was het een drukte 

van belang.  Er is heel wat werk verzet bij het 

schoonmaken van de school. Alle ouders die 

hebben meegeholpen, hartelijk bedankt!!! 

 

 

 

Luizencontrole                                                  

Maandag was ook weer de (traditionele) 

controle na de vakantie. Gelukkig hebben we 

geen vreemde dingen op de hoofden van de 

kinderen gezien!!  

Oproep luizenmoeders.                                             

Het team van de luizenmoeders/- vaders zoekt 

naar versterking. Elk cursusjaar wordt 5 keer 

de luizencontrole gehouden op maandag 

vanaf 8.30 uur. Het is een klus die in een klein 

half uurtje is afgerond. Vele handen maken 

licht werk. Interesse? Neemt u dan contact op 

met Hanny Velten ( 574561) . Via de mail kan 

ook: hannyvelten@hotmail.com 

Themaweek met de kerken                                 

Maandag 23 januari begint de themaweek 

weer met de kerken. De hele week wordt er 

aan de hand van drie Bijbelverhalen aan het 

thema  “Gebruik je talent”  gewerkt. 

Zondagmorgen 29 januari is er in alle 

Wierdense kerken een dienst die hier speciaal 

aandacht aan besteedt. Nadere informatie 

volgt nog. 

Open huis                                                 

Woensdagmorgen 25 januari zal er weer open 

huis worden gehouden voor nieuwe ouders 

/verzorgers. Het is van 10.30 tot 12.00 uur. Ook 

zaterdagmorgen 28 januari is er gelegenheid 

om alles te bekijken en met vragen te komen. 

Dan staan de deuren van de school open van 

10.00 tot 12.00 uur. In het verleden gaf de 

gemeente Wierden bericht wanneer de open 

dagen waren op de scholen. Dit doen ze nu niet 

meer. We moeten nu zelf de ouders zien te 

bereiken. Er komt wel een advertentie in de 

Driehoek. Maar u kent als ouders wellicht ook 

nieuwe gezinnen. Daarom vragen we u: ”Kent u 
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ouders waarvan het eerste kind in de loop van 

volgend schooljaar 4 jaar wordt, wilt u ze dan 

wijzen op het open huis? “We zullen dit erg 

waarderen. 

Inschrijving nieuwe leerlingen                              

Voor alle ouders van kinderen die voor 1 

oktober 2013 vier worden, is er gelegenheid 

om ze op te geven, zodat wij onze plannen 

kunnen maken voor de komende schooljaren. 

De inschrijving is van 19.00 – 20.00 uur. Wilt u 

de zorgpas van uw kind meenemen. Hiervan 

kan op school een kopie gemaakt worden. 

Kunt u deze avond niet, dan kunt u ook een 

inschrijfformulier op school vragen. U kunt het 

dan thuis invullen en op school inleveren. 

Ouderavond                                                                        

Dit jaar zal het thema van de ouderavond zijn: 

Eten, spelen en bewegen. Net als vorig jaar zal 

er op de ouderavond iemand van de GGD over 

dit thema komen vertellen. Helaas kan deze 

persoon niet op 21 maart. Daarom hebben we 

besloten de ouderavond te verplaatsen naar 

20 maart.  Verandert u deze datum in uw 

agenda? Uiteraard volgt verdere informatie 

over deze avond nog. 

Jaarkalender                                                                        

Op de jaarkalender zijn  in de maand juli enkele 

data verkeerd weergegeven. Afscheid groep 8 

moet op dinsdag 17 juli staan. 20 juli is de 

laatste schooldag en zijn de kinderen om 10.30 

uur vrij. Op maandag 23 juli moet staan: 

zomervakantie t/m 2 september. Wilt u 

bovenstaande aanpassen op uw kalender?! 

Belangrijke data:                                                    

23 – 29 jan.:  themaweek met de kerken                     

24  jan.:  inloop gr. 5 t/m 7 Alles in 1 (  

uitnodiging volgt)                                                                                                                                     

25 jan.:  open huis van 10.30 tot 12.00 uur             

28 jan.:  open huis van 10.00 tot 12.00 uur                

31 jan.:  inschrijving nieuwe leerlingen 19.00 

tot 20.00 uur  

 

 


