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De eerste weken van het nieuwe jaar zitten er alweer op. Na een heerlijke kerstvakantie zijn 
we weer goed begonnen met elkaar. Het komende jaar zullen we weer goed onderwijs 
geven, werken aan de schoolontwikkelingen, waaronder het werken in hoeken en leuke 
activiteiten organiseren. Aan het eind van het schooljaar staat de musical gepland. Deze keer 
zullen we de musical met alle kinderen van de school opvoeren. Kortom; het belooft weer 
een mooi jaar te worden! 
  
Om te onthouden  
25 januari  Nationaal voorleesontbijt  Alle groepen  

7 februari  Studiedag voor leerkrachten  Alle kinderen de hele dag vrij  

27 februari t/m 3 maart  Voorjaarsvakantie    

22 maart  OPO studiedag voor personeel  Alle kinderen de hele dag vrij  

27 maart  Voorstelling Ridders  
Locatie OBS De Meander  

Groep 4-5-6  

28 maart  Voorstelling Peter Pepper  
Locatie CBS De Borgh  

Groep 7-8  

29 maart  De grote rekendag  Alle groepen  

6 april  Paasactiviteit  Alle groepen  

  

Op tijd beginnen 

Het valt ons op dat er vaak kinderen te laat komen. De schoolbel 
gaat om 8.25 uur.  
 
Het is de bedoeling dat alle kinderen dan aanwezig zijn en naar 
binnen gaan, zodat iedereen deel kan nemen aan de 
inloopactiviteiten. Deze inloop hoort gewoon bij de lestijd. 
 
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen voor 8.25 uur op school 
zijn? 

 
Nieuws vanuit het team  
Zoals u weet komt juf Anita vanaf 1 februari bij ons op school werken in groep 1-2-3. Ze is al 
een dag geweest om kennis te maken met de kinderen en collega's. Vrijdag a.s. komt ze nog 
een keer een dag meedraaien met de groep. De eerste periode zal juf Hetty alle woensdagen 
werken, omdat juf Anita dan ouderschapsverlof heeft opgenomen. Vanaf 22 maart werkt juf 
Anita alle woensdagen. Juf Hetty is dan vrij op 5 en 19 april en op 17 mei.   
Daarna zullen juf Hetty en juf Anita eens per 2 weken samen in de klas zijn.  
 



 

Juf Inez komt op dinsdag en vrijdag naar school om langzamerhand te re-integreren. Ze zal 
nog niet meteen voor de klas staan om les te geven. Wel zal ze regelmatig in de klas te 
vinden zijn om andere werkzaamheden te verrichten.  
 
Juf Tineke is na de kerstvakantie nog niet weer op school geweest, zij is ziek. Inmiddels heeft 
ze een aantal werkzaamheden digitaal weer opgepakt. We hopen dat ze binnenkort weer af 
en toe naar school kan komen.  
 
Ontwikkelingen van school volgen 

Via Parro wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen 

in de klas. Zo kunt u bijvoorbeeld zien dat er door alle groepen in de decembermaand in 

hoeken is gewerkt, heeft u kunnen volgen hoe de Rots en Water training voor de kinderen 

van groep 7/8 is verlopen enz. Op de website en Facebook wordt ook regelmatig nieuws 

geplaatst. Via deze verschillende kanalen kunt u zien waar we op school aan werken. 

 
Stagiaires  
Vanaf 13 februari starten er 2 stagiaires onderwijsassistent bij ons op school; Yara en Emma. 
Yara komt op maandag, dinsdag en donderdag en Emma op donderdag en vrijdag. We 
wensen beide stagiaires een leuke en leerzame tijd bij ons op de Daltonschool.  
 
Bloembollenactie  
De bloembollenactie was een groot succes. Er is een mooi bedrag opgehaald van ruim 300 
euro. We kunnen van deze opbrengst weer leuke activiteiten organiseren voor de kinderen 
of materiaal aanschaffen.  
 
Winterpret op school  
Op onze school is de winter in volle gang! De ijsbaan is open en na een heerlijk rondje 
schaatsen, kun je chocolademelk drinken en snert eten. En vorige week hebben de kinderen 
geleerd hoe ze schaatsen moeten slijpen! Wat een pret!  
 

  
  



 

  
Aanwezigheid Annet (onder voorbehoud) 
Maandag 30 januari  
Dinsdagmiddag 31 januari  
Donderdag 2 februari  
Maandag 6 februari  
Dinsdag 7 februari  
Donderdagochtend 9 februari  
Maandag 13 februari  
Donderdagmiddag 16 februari  
Maandag 20 februari  
Dinsdag 21 februari  
Donderdag 23 februari  
Vrijdag 24 februari vrij  
  
Op de andere dagen is Annet telefonisch te bereiken op De Zweng of op het volgende 
telefoonnummer: 06-82303189 Dit telefoonnummer kan ook gebruikt worden in 
noodgevallen tijdens het weekend en in vakanties.   
  
Neem gerust contact op wanneer er vragen zijn. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


