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                 OPEN DAG DRUK BEZOCHT 
Afgelopen dinsdag, 5 februari, waren er weer 8 bezoekers voor de  

Open Ochtend op school. Geïnteresseerd in onze school en in 

Jenaplanonderwijs. Het is geweldig om te zien hoe onze bovenbouwers 

de ouders rondleiden en heel veel vertellen over hoe het gaat op school, 

maar ook geduldig luisteren naar vragen die ze goed kunnen 

beantwoorden. Trots dat we dan zijn op ‘onze’ kinderen! 

De afgelopen periode hebben we weer aardig wat aanmeldingen binnen 

gekregen voor nieuwe kleuters! Beide kleutergroepen (Keiers en 

Madeliefjes) hebben in maart 2019 26 kleuters per groep. In de 

Pinguinpool zitten ook nog 15 kleuters. Dus in maart zijn er 67 kleuters op 

school. En er komen voor het einde van het jaar nog een aantal kleuters 

bij. 

                    LEERLINGENAANTALLEN 
Zoals hierboven is gemeld, zijn er in maart 67 kleuters op onze school. 

Totaal zijn er op dit moment 187 kinderen op school; een groei in twee 

jaar met 64 kinderen.  

In augustus 2019 vertrekken 13 kinderen uit groep 8 naar het Voortgezet 

Onderwijs.  

De prognose is, dat onze school de komende tijd door de wijk Broekgraaf 

nog verder zal doorgroeien. Daarom is het belangrijk dat we van ouders 

die al kinderen op school hebben tijdig ook de broertjes/zusjes krijgen 

aangemeld. Dat is van belang om straks de nieuwe groepsindeling te 

kunnen maken. 

                        KINDERRAAD 
Op woensdag 20 maart komt de Kinderraad weer bij elkaar om 10:15 uur. 

Wij gaan het o.a. hebben over het spelen op het schoolplein; de 

kinderboerderij en de wensen voor de nieuwe school en hoe we de 

kinderen van school hierin goed kunnen betrekken. 

 

           STUDIEDAG, AANSLUITEND VOORJAARSVAKANTIE 
Vrijdag 22 februari is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij. 

De voorjaarsvakantie begint op maandag 25 februari. De kinderen hebben dan extra lang vakantie. 

 

11 februari 2019 

       AGENDA 

 

• Vrij. 22 febr.  

Studiedag  

Alle kinderen vrij 

• Ma. 25 febr. t/m vrij. 1 mrt. 

Voorjaarsvakantie 

• Ma. 4 mrt. 

Weekopening  

WO Thema ‘Glas’ 

• Vrij. 8 mrt. 

Weeksluiting 

Dramagroepen 

• Do. 14 febr. 

Verslagen mee 

• Di. 19 febr.  

10 min.  gesprekken  

(ouder, kind en leerkracht) 

• Do. 21 febr. 

10 min.  gesprekken  

(ouder, kind en leerkracht) 

• Vrij 15 mrt. 

Staking 

• Vrij. 22 mrt.  

Weeksluiting Glas 
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                     OUDER-/KIND- EN LEERKRACHT GESPREKKEN 
Als het goed is, heeft iedereen zich weer ingeschreven voor de ouder- /kind- en  leerkracht gesprekken.  

Op donderdag 14 februari krijgen de kinderen het verslag mee naar huis. 

In week 8 vinden de gesprekken plaats. Wij willen iedereen wel met klem verzoeken om tijdens het wachten in 

de hal beneden of boven, de kinderen niet te laten spelen met allerlei spullen in de gang, die niet worden 

opgeruimd. Als je even een spelletje doet, of een boekje leest dan kan dat, maar we verwachten van ouders dat 

zij samen met hun kind (eren) ervoor zorgen dat de spullen weer netjes worden opgeruimd. Alvast vriendelijk 

bedankt voor de medewerking. 

                                 BIJEENKOMST KLUSOUDERS 
Voor a.s. woensdagavond, 13 febr. om 19:30 uur,  zijn de ouders uitgenodigd die zich hebben aangemeld voor 

de klussengroep. Op deze bijeenkomst willen we een paar momenten plannen waarop er weer geklust gaat 

worden in en om de school. 

                             BIJEENKOMST KINDERBOERDERIJ 
Op woensdagavond 13 februari is er ook weer een bijeenkomst van de werkgroep/bestuur Kinderboerderij in 

het Molenpark. Deze bijeenkomsten vinden vanaf 13 februari iedere 2 weken plaats op de woensdagavond in 

het Kristal om 20:00 uur. 

Vanuit onze school hebben Marije van Schelven en Janke Wagenaar zitting in het bestuur.  

De bedoeling is om dit voorjaar al de eerste fase aan te brengen; beplanting, hokken voor de eerste dieren en 

beschutting.  

Binnenkort zullen wij een uitgebreide versie van het plan in de Wilgentenen plaatsen. 

            WERELDORIËNTATIE THEMA: ‘CULTURELE ANKERS GLAS’ 
Na de voorjaarsvakantie gaan we met de hele school werken aan het WO thema GLAS. 

Ieder kind heeft dagelijks te maken met glas. We komen het overal tegen: In de techniek, als gebruiksvoorwerp 

én als kunstwerk. 

Culturele Ankers Beeldend is een project voor alle basisscholen in Leerdam waarin de kinderen stapsgewijs leren 

en onderzoeken over Glasstad Leerdam.  

Wanneer scholen tweejaarlijks met dit thema werken, maken de kinderen iedere keer kennis met een nieuwe 

dimensie van het in Leerdam gewortelde materiaal. 

Ouders ontvangen binnenkort een uitgebreide brief over hoe we als school aan het thema Glas gaan werken, 

welke excursies we gaan doen, wat we willen onderzoeken en welke rol en hulp ouders hierbij kunnen 

vervullen. 

Op maandag 4 maart is er een weekopening over het thema: ‘GLAS’. 

                                              WIJZIGINGEN 
Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht èn administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 

 


