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Kreet van de week

Naar inhoud

Schaaktoernooi
We hebben bericht gekregen dat het scholenschaaktoernooi in het Parkgebouw volgende week niet
doorgaat. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. Zodra deze datum is vastgesteld, zullen we het via
de weekbriefkalender bekend maken.
Naar inhoud
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Uilen
Afgelopen dinsdag hebben de groepen 7 bezoek gehad van Gerrit Zandvoort (www.valkerijrijssen.nl) en
twee uilen. Hij had een mooie grote sneeuwuil bij zich en een wat kleinere kerkuil. Gerrit heeft van alles
verteld over de uilen en we mochten ze van dichtbij bewonderen.
De komende tijd gaan de kinderen uit de groepen 7 aan het werk met het uitpluizen van braakballen
van uilen, om te onderzoeken wat de uilen allemaal gegeten hebben.

Naar inhoud

40-jarig jubileum
Afgelopen zondag, 4 februari, zat juf Gerda Janssen, op de kop af, 40 jaar in het
onderwijs. We willen haar hiermee van harte feliciteren! We zijn, samen met haar,
dankbaar dat ze zo’n lange onderwijscarrière achter de rug heeft en heel veel
kinderen heeft mogen lesgeven. Binnenkort komt er echter een einde aan haar
onderwijsloopbaan. Op vrijdag 23 februari is haar laatste werkdag en daarna mag
ze gaan genieten van haar prepensioen.
Naar inhoud

Kalender
16 februari

Rapport 1

19 februari
19 februari

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7
Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8

20 februari
20 februari

10-minutengesprekken groepen 0/1, 3 t/m 7
Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8

21 februari
22 februari

Alle leerlingen zijn vrij
Definitieve verwijzingsgesprekken groepen 8

23 februari

Afscheid juf Gerda Janssen
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26 februari t/m 2 maart
5 maart

Voorjaarsvakantie
15-minutengesprekken groepen 2

6 maart
7 maart

15-minutengesprekken groepen 2
Oudergebedsgroep

8 maart
14 maart

15-minutengesprekken groepen 2
Biddag

Naar inhoud

Themadienst
Gospelkoor Eternal Joy heeft gevraagd of wij onderstaande wilden opnemen in onze weekbrief.
Gospelkoor Eternal Joy en het tienerkoor houden op zaterdag 17 februari een themadienst in ‘de Ark’ met
als titel ‘kijk op Jezus!’. Aanvang van de themadienst is 19.30 uur.
Tijdens de dienst zal er ook een collecte zijn, de opbrengst is bestemd voor familie Bak in Thailand.

Naar inhoud
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