
 

 

Beste Ouders/verzorgers, 

Wat was het fijn om alle kinderen weer terug te zien vorige week. Onder het genot van een glaasje 
bubbels werden alle vakantieverhalen met elkaar gedeeld.  

Vandaag zullen er her en der wel sneeuw actiefoto’s gedeeld worden. De kinderen hebben in ieder 
geval genoten van het weer en waren het liefst de hele dag buiten.  

Kalender 
23 januari Groep 7: start project wo2 
24 januari 19.30 uur mr vergadering 
25 januari Groep 1-2: Start thema Circus 
1 februari Crea groep 7-8 
6 februari Groep 5 van Abbemuseum 

Groep 8 adviesgesprekken (in deze week) 
8 februari Crea groep 4-5-6 
9 februari Groepen 3-4; kinderboekenschrijver Jacques Vriens op school 
10 februari  Einde schoolfruitperiode 

 
Meester Bart is weer terug 
Een droom die werkelijkheid is geworden. Meester Bart, 
de enige die echt alle, maar dan ook alle kinderen van de 
hele school kent is terug van zijn droomreis. De landen die 
hij allemaal bezocht heeft zijn: 

- Brazilië 
- Argentinië 
- Chili 
- Peru 
- Bolivia 
- Colombia 

Wil je weten hoe het was, vraag het hem want hij heeft 
verhalen genoeg!  

Super fijn je weer bij ons te hebben meester Bart!  



Koekjesverkoop voor KIKA  

 

Mare & Zinzi hebben een project uitgevoerd waarbij ze inkomsten voor het goede doel KIKA hebben 
opgehaald. Dit hebben ze gedaan door een zelfgebakken koekjesverkoop te houden.  

De opbrengst was: € 324.40 

Wat een superbedrag!! We zijn allemaal heel trots op Mare en Zinzi 

Informatie over ouders in scheiding en oudercursus Triple P 
Een zeer vervelende periode voor ouders kan dit zijn. En bij kinderen kan dit een nog veel grotere 
impact hebben. Kindbehartigers Eindhoven is er kosteloos en vrijblijvend om een stem te geven aan 
het kind tijdens zo’n verschrikkelijke periode. Indien gewenst is meer informatie toevoegt in de  
bijlage Folder Kindbehartigers Eindhoven (NL).  

Ouderschap kan soms uitdagend zijn en soms twijfel je of je in het belang van je kind de juist dingen 
doet. Of soms loopt het gewoon even niet zo lekker. OMNIA organiseert daarom voor ouders een 
hele behulpzame oudercursus. Zie voor meer informatie de bijlage Triple P Oudercursus 

Bijlagen 
- Meidenmiddag Meerhoven van Dynamo Jeugdwerk (NL) 
- Folder Kindbehartigers Eindhoven (NL) 
- Triple P Oudercursus 

Fijne weekend alvast 

 

Team St@rtbaan 
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