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Agenda 

14 januari              

19.00 uur MR vergadering 

25 januari             

 Juf Debbie jarig 

27 januari             

19.30 uur PBS ouderavond 

30 januari             

Staking leerkrachten, geen 
lessen 

31 januari              

Staking leerkrachten, geen 
lessen 

10 februari            

 Verwijsgesprekken groep 8 

12 februari            

 Verwijsgesprekken groep 8 

14 februari            

 Valentijnsdag 

17 t/m 21 feb.       

 Voorjaarsvakantie 

24 februari           

Luizencontrole 

  

Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert, 

  

Na de Kerstvakantie zijn wij al weer ruim een week gestart op school. De komende 
weken staat er weer veel op het programma. We gaan volgende week starten met het 
afnemen van de CITO toetsen bij de kinderen. Het zijn toetsen voor technisch en 
begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal en rekenen voor kleuters. De toetsen geven 
informatie hoe de ontwikkeling van de leerling verloopt en waar de leerling staat ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde. Hierop passen wij ons onderwijsaanbod aan. 

  

Kerstviering 

Wij kijken terug op een fantastische Kerstviering. Voor de ouders was er een heerlijk 
ouderbuffet. Ouders die iets lekker hebben gemaakt voor de kinderen en de ouders 
hartelijk bedankt! 

  

Juf Lianne 

Juf Lianne van groep 3B is zwanger van haar derde kindje. Hartelijk gefeliciteerd en een 
fijne zwangerschap toegewenst. De ouders van groep 3B worden t.z.t. geïnformeerd 
hoe we de vervanging gaan regelen. 

  

Sportinstuif 

De sportinstuif van donderdag 16 januari gaat i.v.m. ziekte niet door. Vanaf donderdag 
23 januari is er weer sport en spel. 

  

Staking 

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaat een groot deel van het team staken. Dit 
betekent dat er geen lessen kunnen worden gegeven op school. Ik hoop u hiermee op 
tijd geïnformeerd te hebben zodat u opvang kunt regelen voor de kinderen. Excuses 
voor het ongemak. 



25 februari           

 Luizencontrole 

  

  

Vraag timmerman 

Wij zijn van plan om op het schoolplein onder de overkapping een buitenkeukentje van 
hout te maken. Misschien is er een ouder die timmertalent heeft en ons hierbij wil 
helpen. Graag contact opnemen met mij of de leerkracht van uw kind. 

  

Luizencontrole 

Alle kinderen zijn gecontroleerd na de vakantie op luizen en neten. Zou u bij de 
luizencontroles na de vakanties er voor kunnen zorgen dat uw kind gekamd haar heeft 
en geen gel in de haren. Alvast bedankt namens de luizenmoeders. De groep 
luizenmoeders zou graag versterking willen. Wie van de ouders kan op maandag na de 
vakantie assisteren? Graag contact opnemen met Nicole Bulut of Linda Bekkering. 

  

PBS 

Op maandag 27 januari is om 19.30 uur de PBS ouderavond. U heeft gisteren 
persoonlijk een uitnodiging ontvangen en we hopen dat u er bij kunt zijn! Wij willen 
samen met u blijven bouwen aan een positieve schoolcultuur. Zou u het 
invulformuliertje in kunnen leveren bij de leerkracht zodat wij kunnen inschatten hoeveel 
ouders er aan welke workshop willen deelnemen? 

Deze week wordt er aandacht besteed in de groepen aan het goed omgaan met elkaar. 
De gedragsverwachtingen zijn de volgende: 

-Wij houden handen en voeten bij onszelf 

-Wij praten om de beurt en luisteren naar elkaar 

-Wij helpen elkaar 

-Iedereen hoort erbij 

-Wij gaan vriendelijk met elkaar om 

-Wij zijn stil en luisteren als de leerkracht om aandacht vraagt 

Namens het team , 

 Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers 

info@obsvastert.nl  
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