
 

 

 

  Agenda februari  

Dag  Datum  Activiteit  

Vrijdag 02-02-2018 Maandsluiting B-groepen inclusief groep 3 

Maandag  05-02-2018 18.00 uur Kuuk’nconcert groepen 2 

19.00 uur leerorkest groepen 6 

Vrijdag 09-02-2018 Carnaval op school 

Maandag 12-02-2018 Rosenmontag; alle leerlingen vrij 

Dinsdag 13-02-2018 Alle leerlingen hele dag vrij 

Vrijdag 16-02-2018 Rapport mee 

Dinsdag 20-02-2018 10-minutengesprekken 

Donderdag 22-02-2018 10-minutengesprekken 

Zaterdag  24-02-2018 Voorjaarsvakantie tot en met 2 maart 
 

 

 

Woord vooraf 
 

Hierbij ontvangt u de infobrief van de maand februari. 

 

Hierin vindt u onder andere het programma van het carnavalsfeest op school en de aangepaste 

schooltijden van die dag. 

Verder zijn we gestart met het project richting een groen schoolplein en is ook de MR bij elkaar 

geweest. Daarvan een kort verslag.  

 

Carnaval 
 

 

Het is bijna zo ver!!! 

Op vrijdag 9 februari vieren we met de hele school het 

carnavalsfeest. 

De schooltijden zijn enigszins aangepast, zodat iedereen voldoende 

gelegenheid heeft om zich mooi aan te kleden voor het feest. 

 

We starten de schooldag om 9:30 uur en alle leerlingen zijn 

om 14:15 uur vrij. 

 

 In de ochtend hebben we een gezellig programma met alle leerlingen. 

 Om 11:30 uur eten de leerlingen in de klas. Ze krijgen tussen de middag 2 broodjes 

knakworst en drinken. Je mag eventueel zelf eten mee 

nemen als je denkt dat dit niet voldoende is. Er hoeft 

geen fruit mee genomen worden naar school. 

 Om 12:30 uur start de optocht.  

Komt allen kijken! Het zou leuk zijn dat de straten 
versierd worden en er gezellige muziek langs de kant 
te horen is. 

Kinderen die mee doen in de optocht, graag met 
muziek! 

 Om 13.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden in de 

hal. U bent hierbij van harte uitgenodigd. 

   info februari       2017-2018 

 

 

 

 



 

 

 
De route van de optocht:  

Helmichstraat – Stakenkamplaan – Burg. Wallerstraat – Mariastraat – Burg. Wallerstraat – 
Reigerstraat – Meeuwenstraat – Helmichstraat. 
 

 
Nieuws vanuit de MR 
 

Afgelopen maandag 22 januari is er een MR vergadering geweest.  

We hebben hierin onder meer de besteding van de MR-gelden 2017 besproken. Er is vanuit de MR-

gelden spelmateriaal voor de onderbouw/middenbouw aangeschaft, zoals Lego, Duplo en Playmobil. 

Verder krijgen twee kleutergroepen nieuwe zandwater tafels.  

Voor de handvaardigheidslessen hebben we diverse gereedschappen in mooie opbergkoffers besteld 

o.a.; hamers, tangen, schroevendraaiers, figuurzagen en lijmpistolen. 

Als alle materialen binnen zijn, krijgen de groepen gelegenheid om deze te bekijken. Daarna wordt het 

materiaal verdeeld over de groepen.  

Een gedeelte van ons budget in 2018 besteden we aan een sportieve schoolactiviteit in het begin van  

het schooljaar 2018/2019. Hierover wordt u dan geïnformeerd. 

 

Groen-Groener-Groenst 
 

We zijn op donderdag 25 januari officieel gestart met 

het project Groen-Groener-Groenst. 

De leerlingen van groep 5/6 en groep 6 hebben een 

“zandbaksessie” gehad waarin ze al hun ideeën over een 

groen schoolplein konden laten zien. We zijn voor deze 

middag het park in geweest om zo ook goed gebruik te 

kunnen maken van alle natuurlijke materialen in het 

park. En natuurlijke materialen lagen er genoeg na de 

storm van de week ervoor. 

 

We werden deze 

dag begeleid door 

iemand van 

Natuur en Milieu Overijssel en de leerlingen waren erg 

enthousiast. 

Ook waren er twee ouders aanwezig die in de ontwerpgroep 

zitten en via Kansrijk Berghuizen hebben we iemand vanuit IVM 

bereid gevonden om met ons mee te denken.  

Er is uit alle ideeën en voorbeelden één ontwerp gekozen die als 

inspiratie gaat dienen voor de komende ontwerpsessies. 

Deze zijn in februari en maart. 

 

 

PBS 
 

De PBS regels die de komende weken in februari extra belicht worden komen uit het themagebied 

“Verantwoordelijkheid” en hebben betrekking op de gangen en de hal: 

Week 5:  Houd de hal netjes; 

Week 6:  Jassen en tassen aan/op de kapstok;  

Week 7: Loop door; 

Week 9: Dit is de week na de voorjaarsvakantie. Zoals elke eerste week na een vakantie 

herhalen we de regels van de pestpreventie (Stop-Loop-Praat), de schoolpleinregels en 

de reactieprocedure (uitleggen en oefenen). 

 

 

 

 

 

             



 

 

Jarigen in de maand februari 
 

 

4 Emy Dalhoeven (2012) 2A 

6 Sanne Kamphuis (2009) 4A 

7 Malik Deen (2011) 3A 

7 Nesibe Sinecek (2011) 3A 

10 Ashkan Mokhtary Salestani (2005) 8A 

11 Alexander Olde Keizer (2008) 6A 

14 Aisha Deen (2007) 7B 

16 Joske Koertshuis (2009) 5A 

16 Lieke ten Tusscher (2007) 7B 

19 Brett Boxem (2012) 2B 

19 Abdimalik Isse Ali (2009) 5A 

21 Tess Velthuis (2007) 7A 

22 Noah Warmink (2007) 7B 

26 Berat Kunduraci (2010) 3A 

27 Mats Velthuis (2012) 2A 

27 Tijl Velthuis (2012) 2B 

28 Feline Knaap (2011) 3A 

28 Katherine Yohanna (2012) 2A 

 



 

 

 
 
 


