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Succesvol grenzen stellen. Hoe doe ik dat? 

Op 29 maart van 08:30 tot 09:30 uur organiseren we voor de ouders van de groepen 1 & 2 

een informatieve ouderochtend onder leiding van Aron Maij van Intraverte. Aron is 

specialist op gedrag en bewegen. Hij zal jullie tijdens deze bijeenkomst tips en trics 

meegeven en leert jullie te kijken wat er achter het gedrag zit en hoe adequaat te reageren. 

Er kunnen maximaal 20 ouders deelnemen aan deze ochtend, dus geef je snel op via de 

volgende link, want vol is vol:  

https://forms.office.com/e/wAdcWeFHU2  

 

De Februaristaking 

Aanstaande zaterdag 25 februari herdenken we de Februaristaking. De school heeft een 

plaquette geadopteerd in de Borgerstraat en daar zullen we om 12 uur aanwezig zijn voor 

de herdenking. Kinderen uit groep 8 zullen gedichten voorlezen en we zullen samen stil zijn 

om de slachtoffers van alle oorlogen en conflicten te herdenken. Jullie zijn alle van harte 

welkom om deze herdenking bij te wonen. Hieronder de uitnodiging: 

 

Zaterdag 25 februari herdenken wij om 12.00 uur Dirk van Nimwegen en de Februaristaking 

bij de plaquette bij het Dirk van Nimwegen Centrum in de Borgerstraat bij nr 86. 

Graag nodigen we jullie uit om bij deze jaarlijkse bijeenkomst aanwezig te zijn. 

Onze buurtgenoot Dirk van Nimwegen was de spreker die aan de vooravond van de 25e 

februari 1941 op de Noordermarkt de daar verzamelde werkers van de Communistische 

Partij opriep om de volgende dag in de bedrijven de staking tegen de Jodenvervolging te 

organiseren. Het blijft in deze tijd hard nodig om de moedige strijd van toen te herdenken 

en een waarschuwing te laten horen tegen opkomend racisme en vreemdelingenhaat. 

https://forms.office.com/e/wAdcWeFHU2


 
 

 

  

Tijdens de herdenking zullen spreken: 

• Arwen Bergfeld, directeur van Brede school Annie M.G. Schmidt 

• Leerlingen van de school 

• Een afgevaardigde van het stadsdeel West 

• Jaap Hooiveld, lid van de initiatiefgroep. 

Daarna worden er kransen neergelegd. 

Na de herdenking, om ongeveer 12.30 uur, is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken 

in Verpleeghuis De Klinker. 

 

En natuurlijk kunt u daar ook het boekje over Dirk van Nimwegen kopen. Geschreven door 

Jaap Hooiveld, vormgegeven door Wilma van Wijnen en uitgegeven door onze 

initiatiefgroep met subsidie van het stadsdeel West. 

 

In de bijlage heb ik de officiële uitnodiging toegevoegd. 

 

 

Belangrijke data 

Zaterdag 25 februari     Herdenking Februaristaking   

Maandag 27 februari      Voorjaarsvakantie  

Maandag 6 maart     Studiedag  

Vrijdag 10 maart     Rapport 1 gaat mee naar huis  

Maandag 13 maart     Week van de rapportgesprekken  

Maandag 20 maart     Week van de lentekriebels  


