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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief! 

Afgelopen week is het nieuwe logo op ludieke wijze onthuld. Kinderen van de leerlingenraad 

hadden voor alle groepen activiteiten georganiseerd waarbij elke groep een puzzelstukje van het 

nieuwe logo moest vinden. Uiteindelijk werd met alle kinderen de stukjes bij elkaar gelegd en dit 

vormde het nieuwe logo.  

Het ontwerp voor het nieuwe logo is ontstaan door input van de kinderen van de leerlingenraad. 

Het was tijd voor een nieuw, fris logo. De kinderen vonden het vooral belangrijk dat er een 

Regenboog in het logo zou komen. Ook vrolijke kleuren vonden zij belangrijk met daarbij 

poppetjes die kinderen uitbeelden die plezier hebben. Dit alles is terug te zien in het nieuwe logo. 

Het logo laat mooi zien waar de school voor staat. We staan open voor alle kinderen ongeacht hun 

achtergrond en eigenheid en bieden de kinderen een stevige en veilige basis.  

 



               
 

 

Leerlingcongres 

Op woensdag 22 februari zal het leerlingcongres van Edumare georgansieerd worden. Van 

elke school van het bestuur zullen twee kinderen worden afgevaardigd. Van onze school zullen 

Norah uit groep 8A en Sem uit groep 6A naar het leerlingcongres gaan. Het thema van dit 

leerlingcongres zal zijn: Kansengelijkheid. Met de kinderen zullen ze dit thema gaan 

uitwerken. N.a.v. het vorige leerlingcongres is het E-team ontstaan. Het E-team bestaat uit 

superhelden die kinderen kunnen ondersteunen. Op alle scholen zullen de posters met deze 

superhelden opgehangen worden. 

                            

 



Rapport 

Morgenmiddag krijgen de kinderen hun rapport mee. In het rapport kunt u ook de uitslagen 

van de Cito toetsen inzien. Het is fijn dat u het rapport en het cito overzicht al kunt inzien 

voordat het tienminuten gesprek is geweest, zodat u zich kunt voorbereiden op dit gesprek 

en u uw vragen kunt stellen. 

 

Ouderbijdrage 

Zoals u weet vragen we de ouderbijdrage voor de activiteiten in school en het schoolreisje. 

Deze ouderbijdrage is nog niet door iedereen betaald. Hierbij de vraag om dit zo snel 

mogelijk te doen, als u dit nog niet gedaan heeft. Volgende week zal Rowena een mailtje 

versturen als reminder als u nog niet alles betaald heeft. Al vast bedankt! Zo kunnen we alle 

activiteiten goed organiseren! 

 

 Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 

 

 

Planning: 

- rapport mee vrijdagmiddag 3 februari 

- Vanaf maandag 6 februari  10 minuten gesprekken 

- Voorjaarsvakantie vanaf zaterdag 25 februari 
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