
 

 
 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Dinsdag 24 januari Koffie-uurtje 08.30u Ouders 

Donderdag 26 januari Uilenbucht naar bibliotheek  Uilen 

 

Aanwezigheid directie en ib week 4 

Peter Möhlmann is aanwezig op dinsdag en vrijdagochtend. Linda Oude Groeniger is 

maandag  op school.  

KiVa 

Volgende week beginnen alle groepen met het eerste thema "Wat is een fijne school" van 

KiVa. Op vrijdag 27 januari zal een officiële kick-off voor alle kinderen plaatsvinden in de 

grote zaal. Schoolbreed zullen we dan uitleggen wat KiVa is en hoe we dit schoolbreed in 

zullen zetten. In maart zal hier nog een ouderavond over worden georganiseerd. U ontvangt 

hierover t.z.t. een uitnodiging.  

Koffie-uurtje a.s. dinsdag 

A.s. dinsdag is er weer een koffie-uurtje van 08.30 - 09.30u. Wij nodigen u van harte uit om 

gezellig met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een kop koffie / thee.  

Jarig deze week 
26 januari Leanne Jagt (6 jaar) - groep Bijenkorf 

27 januari Jayden Hoving (4 jaar)  
Welkom op school! 

 

Vanuit de groepen 

 
Vlindertuin en Bijenkorf 

Ouderbijeenkomst verkeer 

volgende week dinsdag 24 januari van 9.00 uur tot 10.00 uur vindt er een ouderbijeenkomst 

plaats over Jongleren in het Verkeer. 
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Deze bijeenkomst stond eerder dit jaar ook al gepland, maar door gebrek aan belangstelling is 

het toen niet doorgegaan. We hebben vooraf toen 3 weken met de kinderen gewerkt over hoe 

je je veilig in het verkeer gedraagt.  

Wij hopen dit keer op een grote opkomst.  

Juf Harmke en juf Karina. 

Boekjes ruilen 

Wilt u eraan denken om op dinsdag de boekentas mee te geven? Zodat uw kind een nieuw 

boekje kan uitzoeken. 

 

Logeren klassenpop vlinders 

Onze klassenpop Isa genaamd door de kinderen gaat ieder weekend uit logeren bij een van de 

kinderen. In de map komen de verhalen te staan wat Isa tijdens het logeren heeft 

meegemaakt. Leuk is om hier ook foto’s bij te plaatsen. Wilt u een foto uitgeprint hebben dan 

mag de foto ook worden gemaild naar: karina.vanderveen@primenius.nl Dan kan deze op 

school worden uitgeprint. 

 

 

Apenrots 

Woensdag 25 januari tot en met 4 februari zijn de Nationale 

Voorleesdagen. Wij willen graag zoveel mogelijk 

ouders/grootouders die ons komen voorlezen in de groep. 

Hoe meer ouders/grootouders we hebben hoe kleiner de 

groepjes zullen zijn. Wij willen dit graag elke ochtend van 

8.40 uur tot 9.00 uur. In de gang bij de ingang hangt een lijst waarop u zich in kan schrijven.  

Wij hopen op veel fijne voorleesmomenten! 

 

Pinguïnrots 
Meester Mark 
Meester Mark is deze week begonnen met zijn re-integratie voor de groep. Dit betekent dat 

hij vaker lessen zal geven gedurende verschillende dagdelen. Volgende week zal dit op 

maandag en donderdag de hele dag zijn en de overige dagen alleen de ochtenden. De andere 

dagdelen staat juf Paulina voor de groep.  
 

Juf Luisa 
Morgen zal stagejuf Luisa voor het laatst in de groep zijn. Ze zal haar stage verder 

voortzetten in de bovenbouw bij de Uilen.  
 

 

Woensdag 25 januari tot en met 4 februari zijn de Nationale 

Voorleesdagen. Wij willen graag zoveel mogelijk 

ouders/grootouders die ons komen voorlezen in de groep. 

Hoe meer ouders/grootouders we hebben hoe kleiner de 

groepjes zullen zijn. Wij willen dit graag elke ochtend van 

8.40 uur tot 9.00 uur. In de gang bij de ingang hangt een lijst waarop u zich in kan schrijven.  

Wij hopen op veel fijne voorleesmomenten! 

 

Uilenbucht 
Bibliotheek 

Donderdag 26 januari gaan we naar de bibliotheek om boeken in te leveren. De kinderen 

moeten dus hun boeken, pasje en fiets mee. 
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