
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Schoolthema 

Er wordt druk gewerkt aan het thema mens en dier. In de bovenbouw verdiepen de kinderen zich in de 
verschillende dierengroepen, vissen, amfibieën, insecten, spinachtigen, weekdieren, vogels, reptielen, zoog-
dieren en de mens, denk daarbij aan bouw, huid, voortplanting e.d. Vanmiddag hebben de BB-kinderen 
braak/uilenballen uitgeplozen. In de middenbouw kijken de kinderen onder andere naar het skelet en kwamen zij 
de ongewervelde dieren tegen. Ook zijn er vragen over gedaanteverwisselingen, denk aan insecten, zoals de 
vlinder. Bij de Fazanten was er vanmiddag een schilderworkshop over ‘het leukste zoogdier’ met hulp van 
grootouders. Geweldig leuk om te zien! Ook in de onderbouw is men druk met allerlei leervragen over dieren in 
het wild en hoe je daar een antwoord op kan vinden. Zo wilden de Kukeluusjes graag weten hoe men een baby 
tijger noemt. Zij stuurden per e-mail een zelfgemaakte brief naar Dierenpark Amersfoort en inmiddels is daar 
antwoord op gekomen: een welp. Bij de groep 5-middag loopt het project beroepen. Kinderen maken op deze 
manier o.a. kennis met woorden als arbeid, salaris, sectoren, visserij, landbouw, dienstverlening en solliciteren. 
Ook nemen zij bij een bekende een interview af over zijn/haar beroep. In de Boomhut zijn de kinderen bezig met 
het thema ‘De Boerderij’. Vandaag en morgen zijn zij de hele ochtend niet op school, maar bij de bibliotheek. 
 

 

                                                                   Personeel 
De griep heeft onze school dit jaar niet overgeslagen. Naast dat er veel kinderen ziek zijn 
(geweest), is ook het team helaas niet gevrijwaard gebleven. Met allerlei kunst en vliegwerk en 
een prettige flexibele instelling van collega’s en invalkrachten, hebben wij de schade beperkt kunnen houden. 
Iedereen dank daarvoor! Meester Andy van de Mussen is vandaag nog ziek en juf Marijke de Jong en juf Jorieke 
zijn deze week voorzichtig weer begonnen. Wij wensen allen een voorspoedig herstel! 
 

 

Studiedag – Verslagen - Oudergesprekken 
Vrijdag 23 februari is er een teamstudiedag en zijn alle kinderen vrij. Deze dag is voorafgaand aan de 

voorjaarsvakantie! Donderdag 22 februari krijgen de kinderen hun verslag mee naar huis en zal het ouderportaal 
in Parnassys weer opengezet worden. Donderdag 8 maart zijn de ouder 10-minuten gesprekken. Uiterlijk 
morgenochtend, 21 februari, voor 9 :00 uur moeten alle gespreksbriefjes zijn ingeleverd. Donderdag krijgt u ze 
dan voor de vakantie weer mee naar huis met vermelding van de tijd. 

      

Gezocht: vrijwilliger voor schoolklusjes 

Al jaren maakt onze school dankbaar gebruik van onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Coen, die kleine 
onderhoudswerkzaamheden voor ons vervult. Coen heeft echter aangegeven dat hij per 1 april stopt. Kent u 
iemand, bijvoorbeeld een handige opa, buurman of -vrouw, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn als u hem/haar 
op onze oproep opmerkzaam wilt maken. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de directie, wij 
bieden een vrijwilligers vergoeding.     
 

 

                          Schoolsporttoernooien 
In de voorjaarsvakantie vinden weer het scholieren tafeltennistoernooi, op woensdag 28/2 en 
donderdag 1/3, en het schoolzaalvoetbaltoernooi op vrijdag 2 maart plaats. Helaas dit jaar erg 
weinig aanmeldingen voor de tafeltennis, maar wel weer een team uit groep 8 voor het zaalvoetbaltoernooi. Wij 
zijn erg benieuwd of wij onze titel, kampioen 2016 en 2017, kunnen verdedigen. Een zware opgave.  Tariku, 
Rens, Thomas, Alex, Jan, Tyebbe, Jorik, Paul, Silia en Maarten onder leiding van Henk Jaap veel succes! 
Iedereen is welkom om het team te komen aanmoedigen. De speeltijden van de poulewedstrijden zijn: 09:00, 
10:08, 11:50 en 13:32 uur. De voetbalkinderen hebben vandaag hun schoolsporttenue en wedstrijdschema 
meegekregen. 
Morgenochtend is echt de laatste gelegenheid om je aan te melden voor het schoolvoetbaltoernooi (groep 5 – 
8) op woensdagmiddag 11 april en vandaag zijn de kinderen ook geïnformeerd over het schoolkorfbaltoernooi 
(groep 3 – 8) op zaterdag 26 mei, deze inschrijving sluit 24 maart. Inschrijfformulieren staan in het folderbakje bij 
het Uilennest/BB-uitgang. 
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Parkeren 

Graag willen wij u er nog even op attent maken dat het fijn is als u tijdens het ophalen en wegbrengen van de 
kinderen o.a. rekening houdt met de buurtbewoners. Zij willen graag gebruik kunnen maken van hun oprit. Wilt u 
die dus vrijhouden. Helaas is het zo, hoe later u bij school aankomt, des te verder weg u waarschijnlijk moet 
parkeren. Houd daar dus rekening mee in uw planning. Graag ook niet parkeren op de stoep. Buiten dat dit niet is 
toegestaan, wordt de vrije doorgang belemmerd, zodat gevaarlijke situaties ontstaan voor het overige verkeer.  
Als team hebben wij toestemming om gebruik te mogen maken van het parkeerterrein van de Koninkrijkszaal, 
zodat er meer parkeerruimte voor u om de school overblijft. Deze doorgang is echt alléén voor het team. Wilt u 
daar als ouders (lopend en met de auto) s.v.p. geen gebruik van maken! Dank voor uw medewerking. 
Met de Van Stuijvenbergschool hebben wij afgesproken de Westerlaan tot de Berenbosweg (dus voor de 
Van Stuijvenbergschool) rond de haal- en brengtijden alléén in te rijden vanaf de Harderwijkerweg om 
opstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen.  
Woont u in de buurt? Kom dan op de fiets of lopend naar school. Maar ook voor de ouders op de fiets gelden 
afspraken. Wilt u s.v.p. niet op de stoep fietsen en erop letten dat bij het verlaten van de school de hekken vrij 
zijn, zodat de kinderen gemakkelijk het schoolplein af kunnen en zich niet tussen gestalde fietsen heen hoeven te 
wurmen.  

Ons vriendelijk verzoek: rijd en parkeer waar het hoort en geef het goede voorbeeld! 
 

 

                                        NL doet zaterdag 10 maart 
Samen met de kinderen hebben wij een wensenlijstje opgesteld van klussen die wij graag zouden 
aanpakken tijdens de NL doet, zaterdag 10 maart. In bijgaande brief doen wij u een overzicht 
toekomen van deze wensen. Kunt u ons aan materialen helpen of heeft u connecties, laat het ons 

weten! U komt ons toch ook helpen? Mocht u 10 maart verhinderd zijn en toch een helpende hand willen bieden, 
dan kunt u ook aangeven dat u een bepaald klusje voor ons wilt uitvoeren, maar op een ander tijdstip. Ook daar 
zouden wij heel erg geholpen mee zijn! 
  

 

Verwarming 

In de voorjaarsvakantie wordt onze CV-ketel vervangen. Wij hopen dat alles voorspoedig verloopt, zodat wij 
maandag 5 maart weer in een warme school kunnen starten. 
 

 

Agenda 
 

                          ●  21 februari                uiterlijke datum inleveren intekenbriefjes oudergesprekken 
                          ●  21 februari                uiterlijke datum inleveren opgave schoolvoetbaltoernooi op 11/4  
                          ●  22 februari                verslag en intekenbriefjes oudergesprekken met de tijden mee naar huis                         
                          ●  23 februari                studiedag ALLE KINDEREN VRIJ 
                          ●  24 februari-4 maart   voorjaarsvakantie 
                          ●  28 februari-1 maart   scholieren tafeltennistoernooi sporthal Feithenhof                 
                          ●   2 maart                    zaalvoetbaltoernooi groep 8 sporthal de Brake 
                          ●   7 maart                    hoofdluiscontrole  
                          ●   8 maart                    oudergesprekken 16:00 – 21:00 uur      
                          ● 10 maart                    NL doet, u komt toch ook?  
                          ● 13 maart                    volgende Jenapraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


