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Studiedag
Morgen, woensdag 30 januari, zijn alle kinderen vrij
i.v.m. een studiedag. Het team zal zich die dag
buigen over informatie betreffende de vernieuwde
Meldcode Kindermishandeling.

éénrichtingsverkeer en de parkeersituatie bij
school. Ook hier geldt dus: ZEGT HET VOORT!

Parkeer- en Verkeersituatie bij school
We krijgen veel positieve reacties op onze parkeer-,
verkeersactie, vooral vanwege de positieve
benadering. Zo hebben wij vorige week tulpen
uitgedeeld aan weggebruikers die voorbeeldig
gedrag vertoonden. Wij zien gelukkig ook
verbetering van de situatie optreden. Inmiddels is
er een krantenartikel en een RTV uitzending aan
gewijd.
De taak van parkeerwacht is geen gemakkelijke
taak. Wij worden als volwassenen nu eenmaal niet
graag gewezen op onze fouten. Ik vraag u bij deze
om begrip en blijvende bewustwording van het
effect van uw parkeer- en verkeersgedrag op de
veiligheid van alle kinderen.
NB: het is gebleken dat niet iedereen
weet dat de weg bij de Van
Stuijvenbergschool (westerlaan) één
richtingsverkeer is. ZEGT HET VOORT! Met name
gastgezinnen/oppas en nieuwe ouders/verzorgers
zijn niet altijd op de hoogte wat betreft het

Driegesprek
In februari worden de verslagen (rapporten) van de
leerlingen besproken met de ouders/verzorgers en
de kinderen. Dat gebeurt in de vorm een driegesprek: een gesprek tussen kind –
stamgroepleid(st)er - ouder/verzorger. Uw kind is
dus ook aanwezig bij dit drie-gesprek en is een
serieuze gesprekspartner. Dat geldt vanaf groep 2.
De kinderen geven op school van te voren aan
waarover zij tijdens het gesprek willen praten. Het
gesprek gaat over de totale ontwikkeling van het
betreffende kind.

Cito
Afgelopen dagen hebben de MB en BB kinderen
hun uiterste best gedaan bij de leerlingvolgsysteem
Koffie ochtend
Citotoeten. Dit vraagt de nodige concentratie van
Woensdag 6 februari 8.30 – 9.15 uur is er een koffie de kinderen. Wij wisselen de toetsen daarom af
ochtend. Winifred nodigt
met voldoende
alle ouders/verzorgers uit
momenten van
om met haar mee te
ontspanning. De
denken over
resultaten kunt u
‘ouderbetrokkenheid’. U kunt ook zelf onderinzien op het
werpen aandragen. Bovenal de ouders/verzorgers
ouderportaal:
die dit schooljaar nieuw zijn, zijn van harte
zodra wij alle
uitgenodigd! Maar ook de aanwezigheid van
gegevens hebben
ouders/verzorgers die al een tijdje of heel lang
ingevuld zullen wij het ouderportaal open zetten.
meedraaien op school, zijn van harte welkom.
Dat is op 15 februari.

Inschrijven drie-gesprek
De drie-gesprekken vinden
plaats in de week van
maandag 18 tot en met
donderdag 21 februari. Via
Parro kunt u bekijken welke tijden er per
stamgroep beschikbaar zijn en u inschrijven. De
inschrijving opent op donderdag 7 februari vanaf
20.00 uur. Speciaal voor ouders/verzorgers met

meerdere kinderen op school wordt Parro een dag
eerder, op woensdag 6 februari vanaf 20.00 uur,
open gezet, zodat u de gesprekstijden op elkaar
kunt afstemmen. Er zijn geen gesprekken op de
avonden, aangezien de kinderen ook bij deze
gesprekken aanwezig zijn.
NB: op vrijdag 22 februari zijn de kinderen vrij i.v.m.
een studiedag
De Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen zijn niet ongemerkt
aan ons voorbij gegaan. In de onder- en
middenbouw groepen zijn we afgelopen woensdag
gestart met een mooi prentenboek. Wie kwam
voorlezen was een verrassing! Een grote wisseltruc
van de juffen en meester! Alle aanbevolen
prentenboeken waren speciaal voor deze
voorleesdagen aangeschaft. Dan blijkt maar dat
prentenboeken echt niet alleen voor kleuters zijn.
Bij de Mussen genoten ze bv van "Plasman", terwijl
voor de Vuurvliegjes "Waar is beer?" leidde tot een
verstopfeestje! Tijdens de
leesmomenten in de
middenbouw willen de
kinderen nu ook zelf uit
die voorgelezen
prentenboeken lezen. Zo
blijkt weer dat goed
voorbeeld doet goed
volgen... Leest u als
ouder/verzorger ook
regelmatig aan uw kind(eren) voor? Het is gebleken
dat kinderen die regelmatig worden voorgelezen
daarvan veel profijt hebben bij hun taal- en
leesontwikkeling.
TSO hulp gevraagd
Wij zoeken nog een overblijfhulp op de vrijdag
i.v.m. de komst van de nieuwe groep Vuurvliegjes
Tijdstip is van 11.55- 13.05 uur, tegen een
vergoeding van € 10,00
Bijlage Europa
Kinderhulp
In de bijlage vindt u
een brief met een
oproep van Europa
Kinderhulp voor
vakantieouders.

Agenda
NB: wij zijn bezig met het invoeren van de
jaarkalender in Parro. Helaas zit daar meer tijd in
dan wij hadden gehoopt. Daarom hanteren wij ook
nog onderstaande kennisgeving. Daarnaast is de
jaarplanner ook te vinden in ParnasSys.
LET OP: Wijziging datum Weekopening Mussen,
Carnaval en NLDoet
In de jaarkalender staat een weekopening van de
Mussen genoteerd op 4 februari. Deze wordt
verschoven naar maandag 11 februari 8.30 uur. De
carnavalsviering staat gepland op 8 februari. Deze
is verschoven naar vrijdag 15 februari. Het Oude
Wijvenbal op 7 februari staat nog steeds op die
datum gepland.
Er staat ook een verkeerde datum voor NLDoet in
de jaarkalander. De goede datum is 15 en 16 maart
( i.p.v. 8 en 9 maart)

Februari
Vrijdag 1 februari
Woensdag 6
februari
Donderdag 7
februari
Vrijdag 8 februari
Maandag 11
februari
Dinsdag 12 februari
Donderdag 14
februari
Vrijdag 15 februari
Zaterdag 16 februari
Maandag 18
februari
Van 18 t/m 21
februari
Vrijdag 22 februari
Ma. 25 febr. t/m 3
mrt.

Dinsdag 5 maart
Woensdag 6 maart
Vrijdag 8 maart
Maandag 11 maart
Zaterdag 16 maart

Weeksluiting
Vlinders/Fazanten
Voorinschrijving
driegesprekken
Inschrijving driegesprek
Oude wijvenbal
Adviezen groep 8 mee
Weekopening Mussen
Start periode
adviesgesprekken groep 8
Jenapraat
Valentijnsdag
Carnaval
Verslag mee
OPEN DAG
Weekopening Kukeluusjes
Driegesprekken
(ouder/kind)
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

Maart
Jenapraat
Hoofdluiscontrole
Weeksluiting
Duiven/Dassen
Weekopening Vossen Start
schoolproject Streetwise
NLDoet

Dinsdag 19 maart
Vrijdag 22 maart
Maandag 25 maart
Vrijdag 29 maart

Jenapraat
Weeksluiting Fazanten/
Mussen
Weekopening Vlinders
Op bezoek bij… (l.l. op
bezoek bij andere
stamgroep)

