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Maandag 5 maart is er een studiedag voor het team. Deze dag zijn de kinderen vrij. 
 

Rapporten 
 

De laatste week kreeg ik een aantal keren de vraag over het wel of niet meekrijgen van een papieren rapport. 

Vorig jaar bij de start hebben we aangegeven, dat de voortgang van uw kind steeds besproken wordt in de IOP’s.                    

Hier krijgt u meer te zien en te horen dan u gewend was in de 10-minutengesprekken. De gegevens over de                    

vorderingen van uw kind passen niet in ons ‘oude’ rapport. Deze gegevens worden bijgehouden in het IOP van uw                   

kind, daarnaast worden de toetsuitslagen opgenomen in ons systeem Parnassys. 

Toch is er naast de digitale weergave in het IOP de wens om een papieren versie te hebben. Deze wens snappen we                      

maar al te goed. Daarom hebben we dit neergelegd bij de makers van het programma.  

 

Open dag op woensdag 7 maart 
 

Op woensdag 7 maart zijn ouders die een school zoeken voor hun kind van harte welkom op onze open dag van                     

09.00 uur tot 12.00 uur.  

Dit jaar zullen ook een aantal leerlingen deze nieuwe ouders mogen rondleiden en hen vertellen over onze school. 

Er zijn ook door leerlingen een aantal vlogs gemaakt voor het facebook met als doel ouders op deze open dag attent                     

te maken. Hierin vertellen ze over het onderwijs en laten ze de school zien. 

Houd daarom ons facebook in de gaten en deel de vlogs.  

 

Nieuws van het kleuterplein 
 

Wat een leuke start was het deze week, de schoolfotograaf kwam en dat was voor velen een nieuwe ervaring! Het 

maken van de portretfoto en de klassenfoto is een speciaal moment in het schooljaar. 

 

Deze week oefenen we met de klok en de weekkalender, wat weten de leerlingen dit al goed. Leuk om thuis ook 

eens de hele en halve uren en de dagen van de week te oefenen. 

Het volgende thema gaat over dieren en start dinsdag 6 maart, en de afsluiting vieren we op woensdag 21 maart met 

een bezoek aan de kinderboerderij! Let op: de thema-afsluiting die al op donderdag 22 maart gepland stond vervalt 

dus. 

 

Het is de laatste werkweek voor de voorjaarsvakantie. Wat gaat de tijd snel! En wat hebben de leerlingen zich 

ontwikkeld, echt een bijzonder proces om dit te merken hoe eenieder zich aan het ontplooien is! 
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Wij wensen jullie allemaal een heerlijke vakantie toe, en zien elkaar op dinsdag 6 maart weer gezond en uitgerust 

terug op school! 

 

Fijne vakantie. 

Met vriendelijke groet, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Ik help je wel 

Marcus 6: 30-52 en Marcus 7: 31-37 

Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een storm op het meer zijn, 

komt Jezus over het water naar hen toe. En een dove man wordt door Jezus beter gemaakt. Drie verhalen waarin 

Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’ 

  

Verhalen: 

 De buitenlandse vrouw, Marcus 7:24-30  

De genezing van een doofstomme, Marcus 7:31-37 

Jezus vertelt over zijn lijden, Marcus 8:27-9 

 

Verjaardagen 
 

20 februari Rens van der Klis 9 jaar De Kaketoes 

Frédérique Nijland 6 jaar De Roodborstjes 

23 februari David Aalbers 6 jaar De Roodborstjes 
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