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Groep 1 en 2: 

Thema eten en drinken 

Letter m 

Voorstelling Wij in de wei. 

Maandag komen de leerlingen om 8.30 uur op school. Om 8.55 uur 

vertrekken we naar Vollenhove. 

In de loop van de ochtend zijn we terug. Vervoer is rond. De 

chauffeurs krijgen nog de auto indeling. Zouden jullie zelf 

voldoende stoelverhogers willen regelen? Op school zijn er 10. 

Afwezigheid juf Karla 
Juf Karla is deze week de hele week afwezig. Zij is 

in het ziekenhuis bij haar man. De vervanging van 

juf Karla vangen wij intern op. Juf Lisa werkt 

vandaag, donderdagochtend en vrijdagochtend, 
Juf Yvonne is donderdagmiddag in de groep. 

Morgen kijken we hoe het volgende week gaat 

lopen. Mocht het langdurige afwezigheid worden 

dan gaan we op zoek naar een vaste oplossing. 

Kikker te koop 

De Ouderraad is in het bezit van een mensgrote 

kikker (zie foto). Je kunt hem dus aan. Dit was 

voorheen de mascotte van 't Vonder. Wie wil deze 
kikker kopen? Hij kost 50 euro. Heb je 

belangstelling, neem dan contact op met leden van 

de Ouderraad.  

Eindtoets groep 8 
Op dinsdagochtend 17 april gaat groep 8 hun 

eindtoets maken. Groep 7 zal die ochtend samen leren bij onze 

groepen ½. Ze beginnen wel gewoon op de locatie Veneweg en 

zullen hier de ochtend ook weer afsluiten. 

Even voorstellen 

Mijn naam is Els van den Broek. Sinds 

oktober 2009 ben ik met veel plezier 

werkzaam als pedagogisch medewerker. 
Daarnaast ben ik sinds oktober 2017 

coach Gezonde kinderopvang. Hiervoor 

zal ik onze medewerkers helpen om ook 

van hun eigen kinderopvang de meest 
gezonde versie te maken die mogelijk is. Dit kan heel divers zijn, 

van voeding en beweging, tot groene speelpleinen, gezond 

zonnebaden en een veilige sociaal-emotionele omgeving 

garanderen. Ik zal u regelmatig via de nieuwsbrieven van de 
scholen op de hoogte houden van de gezonde kinderopvang en 

leuke weetjes delen.   

Laatste informatie omtrent huisvesting nieuwe school 

Op 21 maart jl. hebben de bestuurders overleg gehad met de 
gemeente Steenwijkerland. Gemeente en schoolbestuur trekken 

samen op in het organiseren van een voortoets betreffende de 

locatie ten noorden van de sportvelden. Er is inmiddels een offerte 

aangevraagd. Deze week is er overleg met het bureau dat de 

voortoets in principe gaat uitvoeren.  

WEEK 15, 2018 

KALENDER 

12 april: 
GGD onderzoek 5 jarigen  

13 april: 
11.30 uur periodesluiting 
groep 6 
Uiterlijk inleveren tussentijdse 
evaluatie 

15 april: 
Sluitingsdatum vragenlijst 
sociale veiligheid 

16 april: 
groep ½ voorstelling ‘Wij in de 
wei’ Burght Vollenhove 

17 april: 
Eindtoets groep 8 

19 april: 
Zwerfafval actie alle groepen 
13.15 uur groep 4 voorstelling 
in de Burght, Vollenhove 

20 april: 
Koningsspelen voor alle 
groepen 
12 uur alle groepen vrij 
Groep 7/8 mag ’s avonds 
damesvoetbal PEC-PSV 
bezoeken 

26 april: 
Meester en Juffendag alle 
groepen, continurooster tot 14 
uur 

27 april t/m 13 mei: 
Meivakantie 
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Vanuit de huisvestingswerkgroep is aanvullende informatie 

aangereikt m.b.t. de verkeersbewegingen. Deze informatie wordt 
bestudeerd. Verder is de gemeente begonnen met het onderzoeken 

van de mogelijke belemmeringen m.b.t. de 

bestemmingsplanwijziging die aangevraagd moet worden voor de 

beoogede locatie. Ook dit is opgestart. 

Met bovenstaande wordt invulling gegeven aan hetgeen tussen het 

schoolbestuur en de gemeente is afgesproken. Dit krijgt dus zeker 

een vervolg. 

Laatste oproep invullen vragenlijst sociale veiligheid 
De digitale vragenlijst sociale veiligheid is ondertussen door 32 van 

de 85 ouders ingevuld. Bedankt daarvoor!  

Mocht u de vragenlijst nog niet ingevuld hebben, het kan nog tot 15 

april. Mocht u uw inlogcode kwijt zijn dan kunt u juf Yvonne mailen 
voor een nieuwe. Ze heeft nog een paar reservecodes liggen! Alvast 

bedankt voor uw moeite om de vragenlijst in te vullen! 

Laatste oproep inleveren 

tussentijdse evaluatie 
U kunt uw enquête nog tot en met 

13 april digitaal of op school 

inleveren. Mocht u het briefje kwijt 

zijn, geef het dan even aan bij 

Mirjam Mooiweer, voorzitter MR.   

Herhaald bericht: Periodesluiting groep 6 op 13 april 

Op 13 april, om 11.30 uur nodigt groep 6 u van harte uit om te 

komen kijken en luisteren naar hun periodesluiting. Groep 6 laat u 

horen waar zij de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. Ouders, 

opa’s en oma’s van leerlingen uit groep zijn op 13 april om 11.30 

uur van harte welkom op de locatie Siebenweg! 

Herhaald bericht: DoeKoe actie is van start 

Bij de COOP in Nijeveen is de DoeKoe actie afgelopen maandag van start gegaan. U ontvangt een 

muntje en kunt deze in verschillende buizen doneren. Hoe meer muntjes er in onze spaarpot 

komen hoe meer buitenspeelgoed/sportmateriaal wij voor onze leerlingen uit kunnen zoeken na 

afloop van de actie! Dus doneert u vooral tot en met 22 april uw muntjes in onze spaarpot bij de 

DoeKoe actie van de COOP in Nijeveen! Alvast bedankt! 

 

WEEK 15, 2018 

KALENDER 

27 april t/m 13 mei: 
Meivakantie 

14 mei: 
Groep 7/8 bezoek museum 

15 mei: 
Juf Yvonne afwezig, directie 
overleg 

21 mei: 
Vrije dag, 2e Pinksterdag 

 


