
 

 
 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Woensdag 15 februari MR vergadering 19.30 uur MR 

18 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie  Iedereen 

Dinsdag 28 februari luizencontrole   

 

 
Aanwezigheid directie en ib week 7 

Peter Möhlmann is op school op dinsdag (hele dag) en vrijdagochtend. Linda Oude 
Groeniger is aanwezig op maandag. 

Gevraagd: oude / kapotte telefoons voor St. Opkikker 

Bij de ingang voor de Pinguins, Apen en de kleuters staat een bak waar u uw kapotte of 

oude telefoons in kan gooien. Deze actie is opgezet door Thijmen Ziengs uit de Pinguinrots 

om geld op te halen voor Stichting Opkikker. Deze stichting zet zich o.a. in voor zieke 

kinderen en hun familie. Stichting Opkikker organiseert dagen waarop deze gezinnen even al 

hun zorgen aan de kant mogen zetten en moeten genieten van alle verrassingen die ze op 

zo’n dag krijgen. Mocht u oude of kapotte telefoons hebben waar u niets mee doet, dan 

hopen wij op uw medewerking! Een mooi initiatief van Thijmen! 

Rapportdatum gewijzigd 

Anders dan op de jaarkalender staat zal het eerstvolgende rapport meegaan op maandag 27 

maart a.s. Dit betekent dat de gesprekken n.a.v. dit rapport zullen plaatsvinden in week 13 

en 14. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.  

Ouderavond KiVa – alvast noteren 

Sinds januari zijn wij officieel gestart met de inzet van KiVa op school. Op 22 mei a.s. zullen 

wij hierover een ouderavond organiseren waarin de kinderen e.e.a. zullen vertellen. De 

aanvang van deze avond is 18.00u. Ook Freek Velthausz (van KiVa) zal u informeren over de 

werkwijze van KiVa en het positieve effect op school.   
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Social Schools   

Onze school zal vanuit de stichting, samen met enkele andere scholen, een pilot gaan 

draaien met Social Schools (https://www.socialschools.nl/). Dit programma zet in op 

communicatie met ouders/verzorgers. De opzet is dat, wanneer er nieuws vanuit de school 

of groepen is, dit middels een pushbericht naar u gecommuniceerd wordt. Hiervoor dient u 

een app te downloaden op uw telefoon. Meer informatie volgt z.s.m. middels een brief en 

een inloopkoffie-uurtje. Het is de bedoeling dat de pilot na de voorjaarsvakantie zal starten. 

Dit betekent dat het Fonkelnieuws hierdoor dan komt te vervallen.  

 

Jarig deze week 
14 februari  Mitchell Jakobs (10 jaar) - 

groep Uilenburcht 

 
 

Vanuit de groepen 

 
Vlindertuin en Bijenkorf 
Stagiaire 
Aanstaande maandag komt er in de vlindertuin een nieuwe stagiare, juf Denise. Ze komt 
stage lopen op iedere maandag en dinsdag. Ze komt van het Drenthe College en zit in het 
tweede jaar van de opleiding onderwijsassistent. 
 
Boekjes 
Denkt u eraan om de boekjes dinsdag mee te geven zodat deze weer geruild kunnen 
worden! 
 

Apenrots / Pinguïnrots 
Spelletjesmiddag 
De Apen en de Pinguïns mogen vrijdag 17 februari een spelletje mee naar school nemen. 
Zorg er wel voor dat het spel in een plastic tas zit met daarop de naam van uw kind. 
 
Project Kleur 
Project Kleur.   
Na de voorjaarsvakantie gaan wij schoolbreed werken aan het thema Kleur. Bij de Apen en 
de Pinguïns willen wij graag witte t-shirts gaan batikken. Zou u uw Aap of uw Pinguïn een wit 
t-shirt mee willen geven naar school die we daarvoor mogen gebruiken?  
  
 

Uilenbucht 
Westerbork 
Vrijdag 10 februari gaan de zevende en achtstejaars naar herinneringskamp Westerbork. 
Om 8 uur moeten de kinderen op school zijn zodat de bus op tijd kan vertrekken. We zullen 
onder schooltijd weer terug zijn, dus de kinderen zijn gewoon om 14.30 uur vrij. 
De kinderen uit het zesde jaar zullen die dag les krijgen bij de Pinguins of de Apen. 
Tijdens deze excursie gelden dezelfde afspraken als naar het Rijksmuseum. 
 

https://www.socialschools.nl/


Als uw kind last van wagenziekte heeft wilt u dan ook een reistabletje voor de terugweg 
meegeven? 
 

Juf Malon 

Van de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie zal juf Malon op dinsdag naast juf Marije in 
groep 6-7-8. Juf Marlon werkt binnen de stichting al op andere scholen en is bekend met 
onze werkwijze.  
 

Nieuws van Externen 

Geef mij maar een boek! 

Op 10 februari start er voor de tweede 

keer een voor Nederland uniek project: 

Geef Mij Maar Een Boek! 

Dit jaar is Achtste-groepers huilen niet 

van Jacques Vriens gekozen. Akkie, die 

dol is op voetbal en zich samen met haar 

klas voorbereidt op de Cito-toets, het schoolkamp en het voetbaltoernooi blijkt ernstig ziek 

te zijn. Heel groep acht leeft met haar mee. Gelukkig kan ze het niet laten om zich ook 

vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Jacques Vriens baseerde het verhaal op zijn 

eigen ervaringen als onderwijzer.  

Vanaf 10 februari te verkrijgen in de boekhandel voor maar €2,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


