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Agenda  
 
6 februari  Rapportfolio’s groep 8, daarna VO-advies-gesprekken 
17 februari  Rapportfolio’s overige groepen, rooster gesprekken 
24 februari  Studiedag, geen lessen 
25 februari – 5 maart   Voorjaarsvakantie 
Zie voor groepsactiviteiten info op Parro. 
 
 

Bericht van het team 
 
Lestijden 
Voor de besluitvorming over mogelijke nieuwe lestijden verwijzen we hier naar Parro voor de actuele 
berichtgeving daarover.  
 
Ouder en kind gym 
Onze gymdocent Bas heeft een leuke gymles voorbereid waarin ouders en kinderen van midden- en 
bovenbouw samen kunnen gymmen. Op dinsdag 7 februari gaat het gebeuren. Meedoen als ouder is 
superleuk, maar je mag als ouder ook gewoon komen kijken. De ouders van alle middenbouw- en 
bovenbouwgroepen zijn uitgenodigd. We gaan naar de gymzaal van de RSG waar het spektakel plaats gaat 
vinden. Doen jullie allemaal mee? We kijken ernaar uit. 
 
Schoolvoetbal 
Wat een enthousiasme op onze school onder de kinderen voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. We 
kunnen maar liefst 5 teams maken. Komen jullie de kinderen aanmoedigen? Alvast voor in de agenda: groep 
7 en 8 voetballen op woensdagmiddag 29 maart bij Vios in Vaassen,  
de jongens van groep 5 en 6 spelen op woensdagmiddag 5 april bij  
KCVO in Vaassen en de meiden van groep 5 en 6 voetballen op  
woensdagmiddag 19 april bij sv Wissel. Komt dat zien! 
 
Overblijfouders gezocht 
 
Hieronder opnieuw een oproep, deze keer opgesteld door twee  
overblijfouders:  
 
Beste ouders, 
 
Halverwege het schooljaar een bericht van overblijfouder(s). 
 
Er wordt geprobeerd om een bezetting goed rond te krijgen, op de  
dagen dat jouw kind(eren) tijdens de pauze op school blijft.  
Het overblijven gebeurt natuurlijk door eerst te lunchen, en dan heerlijk  
uitrazen, rennen, voetballen, samen spelen, klimmen en klauteren buiten.  
Op het schoolplein is er genoeg ruimte om de energie te gebruiken.  
Als overblijfouder loop je lekker rond, en let erop dat IEDEREEN het  
naar de zin heeft. Echter hebben we geen ogen en oren genoeg.  
Vandaar de dringende oproep om jezelf eens te beseffen op welke  
dag(en) in de week je kan helpen tijdens het overblijven. Het is slechts  
van 12.15 uur tot 13 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.   
Zeker op de dinsdag en vrijdag zijn er extra ouders hard nodig.  
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Ik hoop dat een ieder denkt "wat kan ik doen?". "Maak ik tijd hiervoor?" En alsjeblieft, wacht niet af tot een 
ander het doet.  
En lukt het niet elke week, dan is het natuurlijk ook mogelijk om dit samen te doen. Er is altijd ruimte om te 
overleggen. 
Wil je eerst een soort "stage"middag meelopen, is natuurlijk helemaal welkom.  
Voor aanmeldingen, vragen, opmerkingen kun je ons aanspreken. Wij zitten regelmatig 's ochtends bij de 
koffiehoek. 
 
Roosmarijn (moeder Sam en Lot) 
Pim (vader Jelte) 
 
Schaaktoernooi van scholen 
We doen dit jaar ook weer mee aan het schoolschaaktoernooi van de scholen. De afgelopen weken is er 
druk geoefend tijdens keuzewerk. Iedereen heeft er zin in. We kijken uit naar het toernooi! 
 
Nieuwe kozijnen 
Deze weken worden de aluminium kozijnen vervangen in de lokalen van de Coolstars, de Boomhut en de 
Poema’s. Er komen mooie nieuwe kunststof kozijnen voor terug. Wisselbouw voert de werkzaamheden uit 
op woensdagmiddagen. Zo dragen we zorg voor het onderhoud van het gebouw.  
 
Verkeer 
Donderdagavond 19 januari zijn we op uitnodiging van de gemeente op het gemeentehuis geweest om mee 
te praten over de verkeerssituatie aan de Schotweg-kant bij onze school en de RSG. Naast de scholen 
waren veel buurtbewoners naar het overleg gekomen. Iedereen kon input leveren en de gemeente heeft 
beloofd met deze input aan de slag te gaan en met een compleet nieuw verkeersplan voor de buurt en de 
scholen te komen. Daarbij zal rekening gehouden worden met onze wensen om de verkeersveiligheid aan 
de Schotweg te vergroten en met de aanstaande verbouwing van de RSG waardoor verkeersstromen 
waarschijnlijk anders zullen gaan lopen. De komende tijd zal de gemeente met boa’s actiever gaan 
controleren op het parkeerverbod voor de school. We zijn benieuwd naar de nieuwe verkeersplannen. Wordt 
vervolgd.   
 
Hartelijke groet namens het hele team, 
Johan  
 
 
 

 Kiddo’s – Peuteropvang en 
Buitenschoolse opvang  
 
 

 
 
De peuters van Kiddo’s zijn in winterse sferen. Zo hebben zij afgelopen periode zelf 
vogeltaartjes gemaakt, om de vogels de winter door te helpen. 
En bij de BSO was het feest! Iedereen mocht zich verkleden en heerlijk in de 
gymzaal spelen. Een groot succes! 
 
Groetjes, Team Kiddo’s 
 
 
  
 
 
 
 
 


