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Maandag 9 januari 2023 

Belangrijke data 

 

di. 10 jan   kinderen weer naar school 

    

    

      

Nieuws van de school 

 

Vreedzame school 

De komende weken staat deze regel centraal: 

Wij helpen elkaar 

De kinderen zijn met elkaar een groep. Hierin is het belangrijk om 

elkaar te zien en te helpen. Dit kan met het werk zijn, iets helpen 

oplossen of naar iets helpen zoeken. Hier gaan wij de komende tijd extra op letten en 

aan werken.  Ook starten we na de vakantie met een nieuw blok. Wij hebben hart voor 

elkaar. Dit sluit mooi aan bij de regel van deze week.  

 

Gelukkig nieuwjaar 

Via deze weg wil ik alle ouders en kinderen een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop dat 

iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Mooie momenten tijdens Kerst en een gezellige 

tijd tijdens het Oud en Nieuwfeest. Laten we er met zijn allen een heel mooi 2023 van 

maken! 

 
 

 

Rapportmap 

Wij zijn er heel vroeg bij maar de rapportperiode komt er straks weer aan. Wilt u de 

rapportmap die u thuis heeft de komende tijd mee geven naar school. Dan kunnen daar 

de nieuwe rapporten in gedaan worden. De rapporten gaan 10 februari pas mee maar 

dan heeft u nog even de tijd om hem op te zoeken. 

Alvast bedankt! 

 

Bezetting groep 7 

Ik ben blij om te melden dat we voor de dinsdag en donderdag voor groep 7 een 

oplossing hebben gevonden. Juf Sylvana zal op dinsdag en donderdag voor groep 7 
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staan. De dinsdagen dat zij in groep 1-2B stond ingepland zal juf Kimberley overnemen. 

De groepen 1-2 en 7 hebben hier al een apart bericht van mij over ontvangen. 

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe fijn het is dat ons team zo’n hart heeft voor onze 

kinderen en altijd wil meedenken en meewerken om het voor elk kind fijn te maken bij 

ons op school. We boffen maar met zulke fijne juffen en meesters! 

 

Ik wens jullie een fijne schoolweek. 

Met vriendelijke groet, 

Juf Annika 


