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AGENDA

Februari

21 Inschrijven 

oudergesprekken 

en rapporten 

verstuurd

21 Leerlingen groep 8 

krijgen rapport 

mee op papier.

22 Studiedag

23 Voorjaarsvakantie

Maart

4 Weer naar school

4-14 Rapportgesprekken

14 Techniekbus en 

techniekstand 5/8

15 Stakingsdag

20 Stembureau 

20 12.00 - 13.00 uur 

Inloopmiddag

DIRECTIE 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u weet is Anja Dekker (directeur van de Kring) langdurig afwezig en de verwachting is, 

dat het nog enige tijd gaat duren voor zij weer volledig hersteld is. U zult juf Anja in de 

komende periode af en toe weer op school zien. 

De dagelijkse leiding is dan ook nog steeds in handen van het MT (Marjolein, Sandra en 

Ciska). Zij worden ondersteund door meerscholendirecteur Marzena van der Toorn 

(directeur van OBS ’t Want in Zwartewaal en OBS de Tiende Penning in Vierpolders). Zij zal 

regelmatig op school zijn.

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN 

Op donderdag 21 februari zetten wij weer de gespreksmomenten klaar in MSI. U kunt vanaf 

die dag intekenen op een moment wat voor u schikt.  

Vanaf groep 6 mogen kinderen aansluiten bij het gesprek. 

Voor de groepen 8 en de groepen 1/2 gelden iets andere gespreksmomenten; daar vinden  

de gesprekken momenteel plaats. 

Ook op 21 februari krijgt u via de mail het rapport van uw kind(eren). Dit rapport is deze 

week al besproken met uw kind. Na de vakantie bespreken we dit met u. 

Op het rapport zult u ditmaal 1 algemeen rekencijfer vinden. Dat heeft te maken met de 

manier van werken, zoals we dat met Gynzy doen. Het rekenonderwijs is opgedeeld in heel 

veel onderdelen, waar wij geen keus in willen maken wat wel en wat niet te noemen op het 

rapport. Uiteraard hebben wij wel inzicht in al die onderdelen.



  
EXTRA DATA 

In deze Kringloop hebben we alvast de meest belangrijke data voor een groot deel van dit schooljaar nog even voor u op 

een rijtje gezet. Het merendeel heeft u al in de eerste Kringloop van dit jaar kunnen vinden en op de MSI agenda staan ook 

alle data genoemd. 

Maar zeker de hemelvaartvakantie willen we nogmaals extra onder uw aandacht brengen. Op 27, 28 en 29 mei zijn er 3 

studiedagen gepland, 30 mei t/m 2 juni is het Hemelvaartvakantie. Deze afspraak geldt voor alle scholen van ons bestuur. 

12 april Koningsspelen / sportdag: continurooster alle groepen 

19 april goede vrijdag; start meivakantie 

19 april - 5 mei meivakantie 

6 mei studiedag 

24 mei schoolreis 4 t/m 6 

25 mei - 2 juni hemelvaartvakantie

OPBRENGST LICHTJESTOCHT 

De opbrengst van de lichtjestocht voor het Sophia 

kinderziekenhuis heeft €1000,- opgeleverd! We hebben 

ruim €900,- via de kinderen mogen ontvangen en de OV 

(oudervereniging) heeft dit aangevuld tot dit prachtige 

bedrag. 

Dank aan alle kinderen die meegelopen hebben en aan alle 

mensen die een donatie gegeven hebben!

TOPONDERNEMERS  

Er wordt al weer een paar weken gewerkt aan het thema ‘hup Holland hup’ (groep 4) en Amerika (groep 5 t/m 8). 

In groep 4 is het thema gestart over Madurodam. De kinderen hebben  Nederland nagebouwd in het klein met kapla, lego, 

blokjes etc. Ze hebben de kaart van Nederland ingevuld met de provincies. Ook de bekende Nederlandse schilders zijn 

behandeld en ze hebben een eigen Mondriaan ontworpen. Ook zullen de kinderen nog leren over Molens. 

In groep 5 en 6 gaat het over Columbus, grizzlyberen, gebergten zoals de Rocky Mountains, fastfoodketens en leren de 

kinderen waar steden liggen op de kaart en dat er een Noord-Amerika en een Zuid-Amerika is. Ook is er iemand langs 

geweest die vertelde over de verschillen tussen basisscholen in Amerika en Nederland. 

In groep 7 en 8 maken de kinderen onder andere een folder over New York, een muurkrant over de Azteken en de ABC-

eilanden, een verslag over vroegere presidenten en de beroemde uitspraak van Martin Luther King: “I have a dream”. 

Ze maken een Keynote over tornado’s. En natuurlijk komen de aanslagen van 11 september 2001 ook aan bod.

OPEN DAG EN INLOOP 20 MAART 

De Open Dag die op woensdag 20 maart 

aanstaande zou plaatsvinden is verschoven naar het 

schooljaar 2019-2020 vanwege een nieuwe opzet. 

Dat is besloten met de gezamenlijke bestuurders en 

in samenspraak met de directeuren. 

Uiteraard zien wij u graag op de inloopmiddag op 

20 maart. U bent van harte welkom om tussen 12.00 

en 13.00 uur een kijkje in de klas(sen) te nemen.



BROERTJES /  ZUSJE INSCHRIJVEN 

Mocht u nog een kleintje thuis hebben die u ook 

graag op de Kring wilt plaatsen, vergeet dan niet 

in te schrijven!  

Inschrijven bij voorkeur rond 2,5 à 3 jaar.

BIEB ELKE DONDERDAG OPEN NA 
SCHOOLTIJD 

Wist u dat er elke donderdagmiddag van 15.15 - 15.45 

uur twee biebbaasjes uit groep 7 in de schoolbibliotheek 

aanwezig zijn?!   Die middag kan er ook buiten schooltijd 

om geleend worden en  wordt u als ouder in de 

gelegenheid gesteld om samen met uw kind(eren) een 

boek te komen ruilen / lenen. 

We zien u graag!

INTERCOM 

Zoals u via MSI heeft kunnen lezen, hebben we nu  bij 3 

ingangen een intercom. Graag aanbellen en we helpen u 

verder.

SCHOOL OP SEEF 

In november hebben wij voor het eerst praktijk verkeerslessen gekregen via de methode “School op Seef”. De kinderen 

vonden de lessen erg leuk en leerzaam. 

In de week na de voorjaarsvakantie start de tweede ronde met praktijklessen. De kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 hebben voor deze les hun fiets weer nodig. 

Hulpouders zullen dit keer per unit gevraagd worden, via MSI. U kunt zich dan bij de leerkracht van 

uw kind opgeven. 

Dinsdag 5 maart: groep 1/2A , groep 1/2B, groep 8A, groep 7A, groep 7B 

Woensdag 6 maart:  groep 3A, groep 3B 

Donderdag 7 maart:  groep 1/2C, groep 1/2D, groep 5A, groep 5B 

Vrijdag 8 maart: groep 4A, groep 4B, groep 8B, groep 6A, groep 6B

GEVONDEN VOORWERPEN 

In de hal naast de aula zijn in en om de gevonden 

voorwerpen kast heel veel spullen te vinden. Komt u zo snel 

mogelijk even een kijkje nemen of er niets van uw kind(eren) 

bijzit? Na de vakantie doneren wij de spullen aan het goede 

doel. Donderdag 7 maart gaat alles weg.

TECHNIEK 

Op donderdag 14 maart komt de technobiel weer op school. Dit is een grote vrachtwagen die ter plaatse uitgeklapt 

wordt en daarmee ontstaan er allerlei ruimtes met techniekopdrachten. Net als de vorige jaren komt deze technobiel 

weer op de grote parkeerplaats bij de kleuters te staan. Deze parkeerplaats is op 14 maart NIET GOED TE GEBRUIKEN 

als parkeerplaats en wellicht zelfs DICHT (ligt eraan waar hij komt te staan). 

Ook komt in het technieklokaal de techniekstand te staan. De kinderen van unit 5 t/m 8 maken door deze technobiel en 

de techniekstand kennis met de modernste snufjes op techniekgebied! 

We hebben wel hulpouders nodig om dingen klaar te zetten en aan het eind van de dag weer af te breken. Ook willen 

we graag een paar ouders die bij de verschillende onderdelen in het technieklokaal kunnen begeleiden. 

Opgeven graag bij juf Tetty via t.dehaan@primovpr.nl


