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Vlaardingen, 13 februari 2019                   nummer 5 
 

Ouderbijdrage 
Meer dan de helft van de ouders hebben de ouderbijdrage al betaald. Graag zo spoedig 
mogelijk betalen als u dit nog niet heeft gedaan. Contant afrekenen op school kan ook.  
 
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op: € 43,00.  Daarnaast maken wij kosten om op 
schoolreis te gaan en om de schoolverlatersactiviteiten te organiseren. Dat zijn verplichte 
schoolkosten. Als u deze schoolkosten niet betaalt, kan uw kind niet aan deze activiteiten 
deelnemen.  
U hoeft niet apart te betalen voor de schoolverlaters activiteiten. Door jaarlijks de vrijwillige 
ouderbijdrage en de kosten van de schoolreis te betalen, spaart u voor de activiteiten in het laatste 
jaar voordat uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs gaat.  
Samenvatting schoolkosten: 
Vrijwillige ouderbijdrage:  €  43,00 
Schoolreis    €  30,00 
     _______ 
Totaal     €  73,00 
 
Leerlingen die na de kerstvakantie ingeschreven zijn, betalen 50 euro per leerling (30 euro 
schoolreis en 20 euro ouderbijdrage). Méér betalen mag natuurlijk altijd!  
Voor sommige ouder(s) en/of verzorger(s) is het een heel groot bedrag om in één keer te betalen. U 
kunt met José van der Zande contact opnemen om een afspraak te maken voor een gespreide 
betaling. Als de kosten u echt voor een onmogelijke opgave stellen kunt u zich wenden tot de 
gemeente waar u woont, afdeling sociale zaken en werk. Afhankelijk van uw inkomen kunnen zij 
soms de helpende hand bieden. Informatie hierover kunt u opvragen bij José van der Zande 
De schoolkosten kunt u overmaken naar rekeningnummer NL41INGB0006607698 t.n.v. Stichting 
Vrienden van SBO Kameleon te Vlaardingen. Let u er op dat bij de betaling de voor- en achternaam 
van uw zoon of dochter vermeld staat! U ontvangt in het begin van het schooljaar een overzicht van 
de schoolkosten die u dient te betalen. 

 
Rotterdampas 
Wilt u uw kinderen iets extra’s bieden maar heeft u daar door een laag gezinsinkomen 
geen geld voor dan kunt u voor uw kind gratis een Rotterdampas aanvragen. Uzelf betaalt 
dan 5 euro.  
Veel activiteiten zijn gratis of met veel korting. In veel bioscopen kunt u 1 x per jaar gratis 
naar de film. Meer informatie https://www.rotterdampas.nl/informatie/tarieven-en-
voorwaarden. Download de tariefkaart.  

 
Koningsspelen en sportdag atletiek 
Op 12 april zijn de koningsspelen. Wij combineren dit met een atletieksportdag bij AV 
Fortuna.   

 
 
 
 

https://www.rotterdampas.nl/informatie/tarieven-en-voorwaarden
https://www.rotterdampas.nl/informatie/tarieven-en-voorwaarden


Ouderkamer 
 
De ouderkamer is er elke woensdag van 
9.45 uur tot 10.45 uur. Loop eens binnen 
voor een kopje thee/koffie of sluit aan bij een 
activiteit. Ik heet u van harte welkom. 
 
Joke Braster van Stichting Aanzet 

 
 

20 februari 
Van Hutsput tot Samosa 
Nimo gaat met ons koken uit de Somalische cultuur. 

27 februari Vakantie 

6 maart 
Creatieve activiteit 
(een lentestukje maken met bloembolletjes) 

13 maart 
Thema 
Juf Netty vertelt over haar werk als Intern Begeleider 

20 maart 
Creatieve activiteit 
Schoolproject Kunst. We gaan schilderen! 

27 maart Van Hutspot tot Samosa 

3 april 
Thema 
De gezinscoach van school, Joan van den Akker, komt vertellen 
over haar werk 

10 april 
Creatieve activiteit 
(Paastakken versieren) 

17 april Van Hutspot tot Samosa 

 
Kunstproject op de Kameleon! 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Ook dit schooljaar is er weer een groot schoolproject op de Kameleon. Dit jaar zal in het 
teken van KUNST staan. Het project start op maandag 18 maart en wordt afgesloten op 
donderdag 28 maart met een inloopmiddag/avond van 17.00-19.00 uur. Houdt u deze 
datum alvast vrij? Uw kind vindt het vast heel leuk om te laten zien wat hij/zij allemaal 
gemaakt en geleerd heeft. Ook broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden zijn op 28 maart van harte welkom. 
Tijdens deze 2 weken zal iedere groep worden omgetoverd tot een museum met 
werkstukken van de kinderen. In iedere groep zal een kunstenaar centraal staan, wordt er 
ook gewerkt aan een tekentechniek en maken wij een 3D werkstuk. En nog een 
verrassing….wat wij natuurlijk op tijd aan de kinderen zullen vertellen. 
Wij hebben er zin in! 
 
Hartelijke groet van juf Charlotte, juf Maud en juf Renate van de kunstwerkgroep 
 

 



 
Schoolvakanties en roostervrije of studiedagen 2018 – 2019 

 
Voorjaarsvakantie ma 25-02-2019 t/m vr 01-03-2019 
Meivakantie (incl. Paasweekeinde,       
Koningsdag vr 19-04-2019 t/m vr 03-05-2019 
Hemelvaartvakantie do 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019 
Pinksteren ma 10-06-2019    
Roostervrije dagen leerlingen vrij ma 17-06-2019 t/m vr 21-06-2019 
Roostervrije dag leerlingen vrij vr 19-07-2019    
Zomervakantie ma 22-07-2019 t/m vr 30-08-2019 
      
Schoolvakanties 2019-2020      
Herfstvakantie ma 21-10-2019 t/m vr 25-10-2019 
Sint-Nicolaas: middag vrij do 05-12-2019    
Kerstvakantie ma 23-12-2019 t/m vr 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie ma 24-02-2020 t/m vr 28-02-2020 
Paasvakantie vr 10-04-2020 t/m ma 13-04-2020 
Koningsdag ma 27-04-2020    
Meivakantie ma 27-04-2020 t/m vr 08-05-2020 
Hemelvaartvakantie vr 21-05-2020 t/m vr 22-05-2020 
Pinksteren ma 01-06-2020    
Zomervakantie ma 20-07-2020 t/m vr 28-08-2020 
      

 
Diploma zwemmen  
Hoera,  
De volgende leerlingen hebben hun zwemdiploma gehaald.  
Isabella en Gabriel zwemdiploma A 
Lotte en Anouk zwemdiploma B  
Luna, Thijs, Nathalya, Alisa en Sven zwemdiploma C. 
Sven en Lotte zitten pas 4 weken op SBO Kameleon en mochten al afzwemmen. Heel 
knap! Allemaal gefeliciteerd met het behalen van jullie zwemdiploma. 
 
 

 



 
Voorleesontbijt  
 
Woensdag 23 januari was het jaarlijkse 
voorleesontbijt op school en het was weer heel 
gezellig! 
Alle kinderen kwamen eerst bijeen in het ei waar 
de kinderen van groep Groen het thema boek 
voorlazen: Een huis voor Harry. 
Daarna gind iedereen weer naar de eigen groep 
waar de kinderen onder het genot van een 
ontbijtje konden luisteren naar een mooi verhaal dat werd voor gelezen door 1 of 2 ouders 
of zelfs een voorlees oma! 
Het was supergezellig en we kijken al uit naar volgend jaar! 
 

 
Inloopochtenden 
Eén keer per maand kunt u op wisselende dagen in de klas van uw kind kijken. Doel van 
deze ochtend is om te zien waar uw kind mee bezig is op school. De leerkrachten zullen 
wat werk van uw kind neerleggen. Uw zoon of dochter kan dan vertellen hoe daarmee 
gewerkt wordt. Om de les niet teveel te verstoren gaat u op deze ochtenden om 8.20 uur 
met uw zoon of dochter naar binnen. Uiterlijk 8.45 uur verlaat u dan de klas. Daarna staat 
er vanaf 8.45 uur tot ongeveer 9.30 uur in de personeelskamer koffie en thee klaar. U kunt 
dan nog even met elkaar in gesprek. Rob van der Mark, Nettie Meijer, Mariska Haringa 
en/of Meta van Liere zijn dan ook in de buurt voor eventuele vragen.  
 
De volgende inloopochtenden zijn op: 
• Maandag 4 maart 2019 
• Dinsdag 2 april 2019 
• Woensdag 15 mei 2019 
• Donderdag 27 juni 2019 
 

 

Nieuws uit groep Wit 

 
Omdat wij een nieuwe juf en twee nieuwe kinderen 
hebben zijn we 2019 gestart met het thema: Hoera, we 
gaan naar school. We zijn samen met Dorus veel bezig 
geweest met het hakken en plakken van de klanken. Dat 
vond Dorus best lastig maar gelukkig kunnen de kinderen 
uit groep Wit hem hééééél goed helpen.  
Daarnaast zijn de mama van Ali en van Thomas bij ons 
komen voorlezen en die willen via deze weg nog eens 
extra bedanken. De kinderen en de juffen vonden het 
heel gezellig dat jullie er waren. 
 
Tijdens dit thema hebben wij ook enorm genoten van de 
sneeuw.  We hebben met zijn allen met de slee 
gespeeld, met sneeuwballen gegooid en ook emmers vol 
met sneeuw geschept. Op de slee durfden de meeste 
kinderen al super snel te gaan! 

 
 
 
 
 



 
De kou zorgt niet alleen voor een hoop sneeuwpret 
maar ook voor wat snotterige neusjes. Ook bij 
Djordjo de draak 
van ons nieuwe thema. Ons nieuwe thema gaat 
namelijk over het prentenboek Drakensnot. In het 
boek is Djordjo de draak erg verkouden en helpen 
de dieren uit het bos hem om weer beter te 
worden. 
 
Pas trouwens op als je groep Wit in loopt?  
De draak Djordjo is namelijk op bezoek in onze 
klas. 
Naast Djordjo de draak hebben wij nog een nieuwe 
aanwinst in onze klas. 
Jazz zit nu ook bij ons in de klas en wij vinden het 
heel gezellig dat hij erbij is gekomen. 

 

Nieuws uit groep Zilver 

 
Lieve ouders en kinderen, 
de CITO toetsen zijn nu allemaal klaar en ook 
heeft groep Zilver de eerste tafeltoetsen van de 
tafels van 1 en 10 gehad. Iedereen kent nu de 
tafel van 1 en bijna iedereen de tafel van 10. 
Knap he! We zijn alweer druk bezig met de 
tafels van 2 en 5.  
Op woensdag 16 januari zijn we naar de 
bibliotheek geweest en twee leerlingen uit groep 
8 hebben ons heel erg goed geholpen met het 
uitzoeken van interessante boeken.  
Het voorleesontbijt was een groot succes! We 
hebben heerlijk geluisterd naar het verhaal over 
de Gorgels dat werd voorgelezen door Dillon z’n 
moeder en we hebben tot 10.15 uur ontbeten! 
Wow wat kan groep Zilver veel én goed eten 
zeg!                                                                                          
Ook hebben we er nog een nieuwe jongen bij in 
onze klas en daar zijn we heel erg blij mee! Fijn 
dat je er bent Tim!  
 
Groetjes, Juf Han, juf Maud & groep Zilver. 
 
 

Nieuws uit groep Paars 

 
We zijn met lezen gestart in kern 6. Na kern 6 zijn alle letters aangeboden. De meeste 
kinderen kennen de letters al. Het vlot hakken en plakken van woorden is lastiger. We 
blijven ook daar veel mee oefenen. Na kern 6 oefenen we met de klankgroepen sch-, -ng 
en -nk. Ook gaan we woorden leren lezen met meer lettergrepen. Met spelling gaan we 
woorden schrijven met meer medeklinkers naast elkaar zoals ‘hert’ en ‘knap’. 



Met rekenen zijn we gestart met het maken van sommen in een ruitjesschrift. We werken 
in blok 4. Niet alleen optellen en aftrekken tot 10, maar ook het leren schrijven en 
benoemen van de getallen tot 100 komt aan bod. Hoe schrijf je bijvoorbeeld ‘36’. Omdat je 
eerst 6 zegt, schrijven veel kinderen ’63’. We hebben daar een trucje voor. De ‘30’ is ouder 
dus die mag als eerste op de bank gaan zitten, de ‘6’ daarnaast. Zo oefenen we dat met 
alle getallen. 
 
In maart hebben we een project over kunst. Alle klassen kiezen een 
kunstenaar. Groep Paars gaat werken over Mondriaan. Misschien heeft u 
thuis boeken over kunst die we mogen lenen. 
 

 
Tot nu toe heeft 1 ouder zich opgegeven voor het rijden naar de 
dansvoorstelling op 26 maart. Ik heb nog 2 ouders met een auto nodig. 
Het zou fijn zijn als er nog een paar ouders kunnen meegaan. U kunt zich 
opgeven via de mail c.vanhengst@wijzer.nu We gaan in de ochtend. Hoe 
laat precies is nog niet bekend. 

 

 

Nieuws uit groep Goud 

 
 Inmiddels zijn de CIT’s weer achter de rug. Het waren een hoop toetsen, maar de 

kinderen hebben daar wel heel goed hun best voor gedaan! De komende periode 
gaan we ook weer hard aan de slag met nieuwe dingen. 

 Voorleesdagen 
Op woensdag 23 januari begonnen wij de dag met het voorleesontbijt. Twee 
enthousiaste moeders kwamen bij ons voorlezen uit het boek dat wij hadden 
gekregen: Fixit. De kinderen hebben tijdens het ontbijt heerlijk kunnen luisteren naar 
de avonturen van team Fixit. Nogmaals bedankt voor het voorlezen! Het was een 
gezellig ontbijt. 

 

 De week daarop hebben de kinderen ook zelf voorgelezen. Wie wilde, kon zich 
opgeven voor de voorleeswedstrijd. De twee voorrondes zijn inmiddels voorbij. 
Sommigen vonden het best spannend, maar wat kunnen de kinderen al goed 
voorlezen zeg! We hebben maar liefst vier finalisten overgehouden: Deva, Ulciën, 
Eddy en Anouk. Nu spant het erom wie er zich na de finale ’De beste voorlezer van 
groep Goud’ mag noemen! 
 
Tot de volgende nieuwsbrief! 
Groetjes, 
Juf Michelle & groep Goud 

 
 

mailto:c.vanhengst@wijzer.nu


 

Nieuws uit groep Blauw 
 

 We hebben een drukke tijd achter de rug! Het was namelijk CITOtijd! Alle kinderen van 
groep Blauw, maar ook van de andere groepen hebben citotoetsen moeten maken. Het 
lezen werd getoetst. Ook rekenen. Spelling (dictees) en begrijpend lezen of begrijpend 
luisteren. Onze kinderen hebben heel serieus alle toetsen gemaakt.  We hebben heel 
veel geleerd afgelopen maanden en door de toetsen te laten maken, kunnen we zien of 
de kinderen de belangrijke lesstof onthouden hebben. We hopen, dat alle kinderen 
weer een beetje vooruit zijn gegaan!  

 Juf Judith is woensdag 23 januari weer in groep Blauw gestart. Zij was heel blij, dat 
weer te kunnen doen. Elke woensdag en donderdag is zij weer de juffrouw van Blauw. 
Juf Marijke werkt maandag, dinsdag en vrijdag. 

 De kinderen zijn vanaf donderdag 31 januari met topografie gestart! Een nieuw vak. We 
gaan de kaart van Nederland leren. Alle provincies en de hoofdsteden van de 
provincies komen aan de beurt! Ook gaan we korte filmpjes van de provincies kijken, 
die vanuit de lucht zijn gefilmd! Nederland is prachtig!  

 Winterknutsels: in de klas is 
echt te zien, dat het winter is 
in Nederland! We hebben 
geplakt, getekend, geverfd 
en gekleid over de winter! U 
kunt de prachtige werkjes 
gelijk bewonderen, als u op 
rapportgesprek komt en in 
de klas bent! 
 
 

Hartelijke groeten van juf Marijke, juf Liesbeth en juf Judith 
 

 

Nieuws uit groep Rood 
 

 Nieuwe leerlingen 
Esila, Lotte en Leroy hebben hun plekje in groep Rood al gevonden. Zij zijn een 
aanwinst voor de groep. Het wordt steeds gezelliger in groep Rood. Op dinsdag 5 
februari mochten wij Robin verwelkomen. Robin is de week ervoor kennis komen 
maken met de groep. Wij wensen haar veel (leer)plezier. 

 Kanjerlessen. 
Omdat groep Rood in het nieuwe jaar maar liefst 4 nieuwe 
leerlingen mocht verwelkomen, zijn juf Marja en juf Evelien 
opnieuw bij het begin gestart van de Kanjerlessen en 
groepsvorming. Er wordt aandacht besteed aan: het 
kennismaken met elkaar, elkaar leren kennen én hoe wij 
omgaan met elkaar. Dit zal enkele weken in beslag 
nemen. 

 CITO-toetsen. 
De Cito is achter de rug. Alle kinderen van groep Rood hebben hard gewerkt en hun 
best gedaan.Er zijn dan ook hele mooie resultaten behaald. Nu nog even wachten op 
de rapporten. 
 
 
 
 
 



 

Nieuws uit groep Violet 
 

Hallo allemaal,  

We zijn alweer op de 

helft van dit schooljaar! 

Deze komende weken is 

groep Violet druk bezig 

met de judo. Op 25 

maart mogen wij onze 

judo kunsten laten zien 

aan onze ouders. We 

zien er nu al heel 

professioneel uit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn wij ons al een beetje aan het voorbereiden voor het verkeersdiploma in april. We 

zijn begonnen met het oefenen van de verkeersborden. Hier kunnen wij nog wel wat hulp 

bij gebruiken als we bij papa en mama in de auto zitten .  

 

Tenslotte hebben wij onze klas 

helemaal in winterse sferen gebracht!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Nieuws uit groep Geel 
 

We hebben weer een 
hoop geleerd en leuke 
dingen gedaan in de 
afgelopen periode.  
Zo hebben we op 
woensdag 23 januari 
meegedaan aan het 
Nationaal 
Voorleesontbijt. Na 
een leuke opening in 
het ei, werd er in de 
klas voorgelezen en 
hebben we gezellig 
met zijn allen in de 
klas ontbeten.  
De judolessen zijn 
helaas afgelopen, 
maar inmiddels is onze 
groep op maandag 
begonnen met 
kooklessen. Daar zijn 
onder andere heerlijke 
tortilla’s met kip en 
groenten gemaakt. 
Super leuk, en vooral 
ook heel lekker! 

We hebben sneeuwpoppen geknutseld, winterse landschappen getekend en pinguïns 
gemaakt van papier-marché. Ook bij taal zijn we creatief bezig geweest en hebben we in 
tweetallen flyers ontworpen. Daarnaast hebben we bij taal ook geleerd hoe je van 2 zinnen 
1 zin maakt en hoe je de betekenis van een woord kunt vinden. 
Bij aardrijkskunde hebben we veel geleerd over Oost Europa en bij natuur over 
bescherming van de huid bij mensen, planten en dieren. 
De lessen om te leren debatteren hebben we inmiddels afgerond. Daardoor hebben we de 
komende periode meer tijd om te leren voor het verkeersexamen, ook met de kinderen die 
dit al hebben gehaald. Want voor iedere verkeersdeelnemer is het natuurlijk belangrijk om 
goede kennis te hebben van alle verkeersregels, niet alleen voor het 
schoolverkeersexamen. 
Op 26 maart hebben we een dode-hoekles, 4 april is het theorie-examen en op 8 of 9 april 
het praktijkexamen voor wie dit vorig jaar nog niet heeft behaald. We houden u hierover op 
de hoogte via de mail. 
 
Groeten van juf Hanneke en juf Suzanne 
 

 

Nieuws uit groep Groen 
 
Met Sprongen Vooruit 
Wist u dat Juf Tamara de cursus met Sprongen Vooruit voor groep 7/8 
heeft afgerond? De leerlingen leren er steeds een nieuw spel bij. Nu 
zijn we bezig met het spel 'om de scheet'. Dit gaat over de 
keersommen. De leerlingen zien een antwoord en als dit antwoord in de tafel zit die aan de 
beurt is, mogen ze op het scheetkussen slaan. De leerlingen vinden het geweldig!  
 



 
Michelle en Emerson hebben de spellen 'vlaaien snaaien' en 'zee aan schatten' geleerd in 
groep Groen en leren dit nu ook aan de rekenleerlingen van groep Rood. Zij zijn trots! 
 
Geschiedenis 
Met geschiedenis hebben we het gehad over de eerste en de Tweede Wereldoorlog. De 
leerlingen waren zeer onder de indruk en hebben veel verteld over wat zij al wisten. 
Binnenkort krijgen we ook de Anne Frank krant en gaan we hier nog verder op in.  
 
ICT les 
De leerlingen krijgen nu iedere week een ICT les. Daarbij leren ze hoe ze het programma 
'Word' goed kunnen gebruiken. Ze maken hiervan aantekeningen in hun ICT schrift. Zo 
hebben de leerlingen geoefend met het invoegen van een voorblad en het maken van een 
automatische inhoudsopgave. De leerlingen maken een werkstuk en leren ondertussen 
veel over het programma 'Word'. Over een aantal weken weet u zoon of dochter 
waarschijnlijk meer dan u nu weet.  
 

Hulp gevraagd: woensdag 13 maart bezoeken we met groep Groen een 
boerderij. Heeft u een auto en lijkt het u gezellig om mee te gaan? Dan kunt 
u dit aangeven bij de leerkracht.  
 

 

Nieuws uit groep Oranje 
 

Na de feestdagen zijn wij in januari weer goed gestart met werken in groep Oranje. In de 
weektaak oefenen wij 3x per week de topografie en na 3 weken de toets. Geschiedenis 
hebben de kinderen thuis geleerd en in de klas de toets gemaakt en natuurlijk oefenen wij 
verder met alle andere vakken. 
 
Let op! Op maandag 18 februari heeft uw kind een Engels toets. Op vrijdag 10 mei hebben 
de kinderen de taaltoets. De woordenschat die de kinderen hiervoor thuis moeten leren is 
al 2 maanden mee naar huis. Donderdag 21 februari heeft uw kind een biologietoets, 
waarvoor uw kind thuis moet leren. Is uw kind het leerblaadje kwijt? Op het whiteboard 
voorin de klas, hangen altijd nieuwe exemplaren. Dit weten de kinderen ook. 
 

Naast al dat harde 
werken is er ook tijd 
voor ontspanning 
natuurlijk. Op 23 januari 
zijn wij met onze groep 
(aangevuld met 
kinderen uit de andere 
groepen 8 die mogelijk 
naar praktijkonderwijs 
gaan) naar Pro Nova 

geweest om daar te high-tea-en. Het was heerlijk en gezellig. Super dat wij zoveel lege 
flessen gespaard hebben! Bedankt daarvoor! 
 
3 weken lang hebben de kinderen in 4 zelfgemaakte groepjes van een schoenendoos iets 
moois gemaakt. Wat dit was, mochten ze ook zelf bedenken. Behalve prachtige 
werkstukken (kunt u op facebook zien), is er heel goed samengewerkt en dat vinden de 
juffen eigenlijk nog belangrijker dan het resultaat. 
 
 
 
 



 
In groep Oranje hebben wij een kanjerproject gedaan over social media 
en hoe hiermee om te gaan. Uw kind heeft op 6 februari de WhatsApp 
afspraken, die wij samen gemaakt hebben, meegekregen op papier. 
Wij hebben de afspraak dat op 13 februari een groepsapp mag worden 
aangemaakt met de klasgenoten die zelf het briefje met afspraken 
heeft ondertekend en een ouder. Fijn als u regel 10: laat je ouders 
zeker 1x per week meekijken op de groepsapp serieus wilt nemen? Wij 
denken dat het goed is dat de kinderen kunnen oefenen met een 

groepsapp. Volgend jaar is dit heel normaal. Maar ook fijn als u nu maar ook de komende 
jaren het what’s app gebruik en social media gebruik (instagram, facebook, snapchat) in 
de gaten houdt? De groepsapp hoeft niet, het mag. U blijft als ouder verantwoordelijk voor 
het mobiele gebruik van uw kind uiteraard. 
 
U heeft inmiddels het definitieve advies gekregen van de school waar uw kind volgend jaar 
op zijn/haar plek zal zitten. Fijn als u een afspraak wilt maken met deze Voortgezet 
Onderwijsschool en de enveloppe met code mee wilt nemen naar het gesprek? Zijn er 
problemen, laat het dan even weten? 
 
Tot de volgende keer, 
 
Hartelijke groet,  
Juf Daisy en juf Renate 
 

  
Nieuwe website 
In de week van 11 februari gaat 
onze nieuwe website in de lucht. 
U krijgt nog een mail op welke 
datum u de nieuwe website kunt 
zien. Begin maart start onze 
schoolapp.  
 

 
EU schoolfruit en gezond trakteren 
Als kinderen jarig zijn, trakteren zij op school. Hieronder wat 
creatieve ideeën om gezond te trakteren. Voor meer voorbeelden: 
https://nl.pinterest.com/klasse_be/lekker-en-gezond-trakteren/ of 
https://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/ 
traktaties-met-fruit/ 
 
 

 

https://www.gezondtrakteren.nl/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA FEBRUARI 2019 
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 Za/Zo 9/10  

Ma 11 Rapportbespreking 

Di 12  

Wo 13  

Do 14 
Valentijnsdag 
Rapportbespreking 

Vr 15 Blauw: Bibliotheek 

Za/Zo 16/17  

Ma 18 Geel: Bibliotheek 

Di 19 Violet: Bibliotheek 

Wo 20 Zilver: Bibliotheek 

Do 21  

Vr 22 Rood: Bibliotheek 

Za/Zo 23/24  

Ma 25  

Di 26 Voorjaarsvakantie 

Wo 27  

Do 28  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA MAART 2019 

 
M

a
a
rt

 2
0
1

9
 Vr 1  

Za/Zo 2/3  

Ma 4 
Naar school 
Inloopochtend 
Groen: Bibliotheek en Anne Franktentoonstelling 

Di 5 Goud: Bibliotheek 

Wo 6  

Do 7  

Vr 8  

Za/Zo 9/10  

Ma 11  

Di 12  

Wo 13 
Groen: Boerderij excursie 
Oranje: Anne Franktentoonstelling 

Do 14  

Vr 15  

Za/Zo 16/17  

Ma 18 Start Kunstproject 

Di 19  

Wo 20 
Oranje: Boerderij excursie 
Groen, Oranje, Geel en Violet: Voetbaltoernooi 

Do 21  

Vr 22  

Za/Zo 23/24  

Ma 25 Violet: Kijkles judo 

Di 26 
Geel: Verkeer: dode hoek les en  
Anne Franktentoonstelling 

Wo 27 Blauw, Goud en Rood: Voetbaltoernooi 

Do 28 Afsluiting kunstproject van 17.00 – 19.00 uur 

Vr 29  

Za/Zo 30/31  



 
 



 

 

groep Rood 

 

groep Goud 



 

HAPPY VALENTINE’S DAY 

GROEP ROOD 
 



 



 



  




