
 

 

Nieuwsbrief 21 februari 2023 
Beste ouders/verzorgers,  

Wat kunt u in deze nieuwsbrief lezen:  

• Lege flessen voor Turkije en Syrië 

• Adviesgesprekken groep 8 

• Valentijn in De Wetering 

• Bezoek groep 4 aan de Hoogvliet 

• Voorstellen OR lid 

• Belangrijke data voor uw agenda   

Lege flessen voor Turkije en Syrië 

Zoals u in de app heeft kunnen lezen, willen wij lege flessen verzamelen voor de slachtoffers van de 

aardbeving in Turkije en Syrië. Omdat we de actie zo kort voor de voorjaarsvakantie starten, 

hebben we besloten dat de kinderen tot vrijdag 10 maart flessen in kunnen leveren. In de hal staat 

een hele grote doos waar alle flessen in verzameld kunnen worden. 

Adviesgesprekken groep 8 

Maandag 20 februari hebben alle kinderen van groep 8 hun advies voor het voortgezet onderwijs 

gekregen. Meester Jaap, juf Rachida en juf Sefalta hebben alle ouders en kinderen persoonlijk 

gesproken. 

Valentijn in De Wetering 
Ouderen voelen zich vaak eenzaam en gaan regelmatig door het leven zonder familie of partner, dus tijd 
voor iets leuks en iets liefs!  
Onze leerlingen hebben dit jaar Valentijn kaartjes gemaakt voor de bewoners van de Wetering.  
Iedereen is erg creatief geweest en wij hebben samen heel veel mooie kaartjes kunnen maken.  
Op Valentijnsdag zijn een aantal leerlingen deze kaartjes zelf gaan bezorgen en wat waren de bewoners 
hier erg blij mee!! 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Bezoek groep 4 aan supermarkt Hoogvliet 
Groep 4 is voor het leren van de keersommen naar de supermarkt Hoogvliet geweest.  
In de winkel mochten ze in tweetallen zelf producten zoeken waarmee ze een keerverhaal en een keer-
som konden maken.  
Na afloop mochten ze een kijkje nemen in het magazijn.  

   
 

 

 

Voorstel stukje OR 
Mijn naam is Farzana, moeder van 3 kindjes, allen zitten op OBS De Barkentijn. Daarnaast ben ik 
werkzaam in de zorg. 
Ik ben sinds dit jaar nieuw lid van de OR. Het is fijn om betrokken te zijn als ouder bij de school en te 
helpen met de activiteiten en de feestdagen.  
Daarnaast kan ik mijn eigen ideeën inbrengen en deze samen met de andere leden uitvoeren! 

 

Belangrijke data voor uw agenda  

Donderdag 23 februari: schoolfotograaf 

Vrijdag 24 februari Studiedag Groep 1 en 2 vrij   

Maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart voorjaarsvakantie. 

Kinderen maandag 6 maart weer naar school. 

 


