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Groep 1 en 2: 
Komende week gaan we verder met het onderwerp Kunst. 
Dit hopen we op donderdag (de 22e) af te ronden met een bezoek 
van Willeke Stubenitsky . 

De nieuwe letter is de "n". 

Rapport en uitdraai Cito 
In de rapporten zit een uitdraai vanuit ons leerlingvolgsysteem 
Cito. Bij enkele groepen staat hier het oude logo van ’t Vonder nog 
boven. Dit probleem is ondertussen opgelost, een volgende keer 
vindt u hier ons nieuwe logo. 

Klusochtend  
Het was erg fijn dat er afgelopen zaterdag zoveel vaders en ook 

een aantal moeder aanwezig waren om ons te helpen met alle 
klussen! Bedankt voor jullie inzet voor onze school en onze 
leerlingen! Alle klussen zijn geklaard! 

Herhaalde oproep: Versterking binnen de ouderraad 
gezocht! 
Deze oproep heeft al vaker in de nieuwsbrief gestaan, maar tot nu 
toe zonder succes. Daarom nogmaals de vraag om u aan te melden 
voor het versterken van onze ouderraad. Vindt u het leuk om actief 
betrokken te zijn bij activiteiten vanuit school. Kunt u organiseren 

en wilt u ons gezellige team komen ondersteunen, meldt u zich dan 
aan! U kunt zich aanmelden bij tinekemulder17@hotmail.com 
Namens al onze leerlingen, alvast bedankt! 

Informatie gesprek met de gemeente m.b.t. locatie nieuwe 
school 
Vanuit verschillende hoeken horen wij dat er onder de ouders het 
idee leeft dat het gesprek met de gemeente op 19 februari een 
openbare ouderavond is. Dit is niet het geval. 

Op 19 februari gaan de MR en de werkgroep huisvesting samen 
met het schoolbestuur in gesprek met de beleidsmedewerker van 
de gemeente. Ook dorpsbelang zal een uitnodiging voor dit 

gesprek ontvangen. Dit is geen openbare bijeenkomst. Na 
aanleiding van deze avond wordt door de MR en het schoolbestuur, 
in overleg met de werkgroep huisvesting, besloten hoe we verder 
gaan en welke stappen hierin ondernomen worden. 
Zo nodig zal er op een later moment een ouderavond of informatie 
avond georganiseerd worden. 

Wij vragen u nadrukkelijk uw vragen/zorgen/overwegingen bij de 
MR en de werkgroep huisvesting neer te leggen zodat deze mee 
genomen kunnen worden in het gesprek met de gemeente en in 

het verdere verloop van dit proces om te komen tot een locatie 
voor onze nieuwe school. Alvast bedankt voor het meedenken! 

Informatiemiddag over het brein: 

Vanmiddag bezoeken verschillende teamleden de informatiemiddag 
in Meppel waar de bekende professor Erik Scherder komt spreken 
over de ontwikkeling van ons brein in combinatie met aandacht 
voor muziek, creatieve vorming en bewegen. 

WEEK 7, 2018 

KALENDER 

15 februari: 
- Juf Yvonne afwezig, 
opleidingsdag directie 
- Teamcoaching 
thinking4learing 
- 19 uur MR vergadering 

16 februari: 
11.30 uur periodesluiting 
groep 1/2a locatie Siebenweg 

19 februari: 
- 15.30-19.30 uur: Groep 8 
schoolkeuzegesprekken 
verplicht 
- 15.30-19.30 uur: Groep 1, 2, 
4, 6 en 7 niet verplichte 
oudergesprekken 
- 20 uur: Gesprek gemeente, 
MR, huisvestingswerkgroep en 
schoolbestuur over 
locatiekeuze nieuwe school 

20 februari: 
- 15.30-19.30 uur: Groep 8 
schoolkeuzegesprekken 
verplicht 
- 15.30-18.00 uur: Groep 1, 2, 
4, 6 en 7 niet verplichte 
oudergesprekken 

 
22 februari: 
Groep 7/8 voorstelling in 
Dalzicht, Oldemarkt. VERVOER 
GEVRAAGD, opgeven bij de 
groepsleerkracht 

23 februari: 
Leerlingen vrij, studiedag team 
muziek! 
start Voorjaarsvakantie t/m 5 
maart 
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Oproep vooraanmelding nieuwe leerlingen 
Langzaam maar zeker beginnen wij alweer vooruit te kijken naar het 
volgende schooljaar. Om de formatie (beschikbaar aantal 
leerkrachten en groepen) te kunnen bepalen is het voor ons 
belangrijk dat wij weten welke kinderen in de loop van het schooljaar 
in groep 1 in gaan stromen. Dus wordt uw kind in schooljaar 2018-

2019 4 jaar, vraag dan alvast een vooraanmeldingsformulier op bij 
juf Yvonne en vul het in. Op deze manier kunnen wij ons een reëel 
beeld vormen van de te verwachten instroom van nieuwe leerlingen.  

Studiedagen personeel 
Op vrijdag 23 februari en maandag 5 maart zijn alle leerlingen vrij. 
De voorjaarsvakantie wordt met 2 dagen verlengd. Op vrijdag gaan 

wij bezig met bijwerken administratie en een stukje bijscholing 
muziekonderwijs. Op de maandag gaan we ons in de ochtend 
verdiepen in onze zorgstructuren en in de middag hebben we een 

inspiratiesessie van Covey.  

Bijlage: Discozwemmen zwembad Hesselingen 

Op 3 maart kunnen onze leerlingen weer gebruik maken van de 
kortingsbon voor het discozwemmen in zwembad Hesselingen. Print 
hiervoor de 
bon hiernaast 
uit. 

  

 

WEEK 7, 2018 

KALENDER 

5 maart: 
Studiedag team Covey, 
kinderen vrij 

8 maart: 
Juf Yvonne afwezig, directie 
overleg 

 
 

 

 


