
 

 
 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

18 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie  Iedereen 

Dinsdag 28 februari luizencontrole   

Donderdag 9 maart Inloop koffie-uurtje Social Schools 08.30 - 09.30u Ouders 

 
Aanwezigheid directie en ib week 9 

Peter Möhlmann is op school op dinsdag en donderdag. Linda Oude Groeniger is aanwezig 
op maandag en donderdag. 

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.   

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.  
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Foto's nieuwbouw Kindcentrum Emmerhout online 

Deze week heeft de projectgroep een rondleiding gehad in het nieuwe  Kindcentrum 

Emmerhout. Het gebouw waar ook onze school vanaf volgend schooljaar in gevestigd zal 

zijn. De bouw ligt op schema en het schiet al mooi op! Op de fotopagina op onze site zijn de 

foto's terug te vinden! https://www.kristalla.nu/media/nieuwbouw-kindcentrum-

emmerhout  

Visitatie bij ons op school 

Op maandagochtend 27 februari a.s. zullen drie onderbouwcollega's van de St. 

Gerardusschool in Barger-Oosterveld bij ons op school aanwezig zijn. Zij zullen bij de 

Vlinders en de Bijen in de groep kijken om te ervaren hoe ons onderwijs is ingericht.  

 

Tevredenheidspeiling  

Na de vakantie zal op alle scholen van onze stichting een tevredenheidsonderzoek worden 

afgenomen. Zowel leerkrachten, kinderen als ouders krijgen een vragenlijst toegestuurd. 

Voor ouders zal deze op papier worden afgenomen. U ontvangt t.z.t. meer informatie over 

de opzet van deze lijst.  

Een fijne vakantie 

Het team van Kristalla wenst iedereen een fijne vakantie toe! Geniet van alle mooie dingen 

die je gaat doen! Graag zien we iedereen terug op maandag 27 februari a.s.   

 

Jarig deze week 

 
20 februari Kaylee van Koll (4 jaar) 

25 februari Iliyes Nevales (10 jaar) - groep 
Uilenburcht 

26 februari Jurriën Winklaar (12 jaar) - groep 
Uilenburcht 

 
 

Vanuit de groepen 

 
Vlindertuin en Bijenkorf 
Boekjes 
Wilt u eraan denken om dinsdag na de voorjaarsvakantie de boekjes weer mee naar school 
te nemen. 
 
Stagiaire 
Na de voorjaarsvakantie start Filsan Aboubakar haar stage in de bijenkorf. Ze volgt de 
opleiding voor onderwijsassistent. Ze zal iedere dinsdag helpen in de groep. 
 
Kosteloos materiaal 
Graag willen wij kosteloos materiaal verzamelen. Heeft u bijvoorbeeld glazen potjes, 
boterkuipjes of doppen etc. dan kunt u dit inleveren bij de stamgroepleidster.  
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Rapporten 
Wilt u eraan denken om  het rapport in te leveren bij de stamgroepleider. 
 

Apenrots en Pinguïnrots 
Workshop schrijfster Janneke Schotveld.  

 
Op dinsdagmiddag 28 februari komt de schrijfster Janneke Schotveld bij 
ons op school. Zij is onder andere bekend door de boeken van Superjuffie 
en de boeken van Botje. Zij komt die middag een workshop geven die 
bedoeld is voor de 5e en de 6 e jaars. 
 
Afwezigheid juf José 
Woensdag 1 maart is juf José afwezig in verband met een studiedag. Op 
dit moment is nog niet bekend wie haar in de groep zal vervangen. 

 

Uilenbucht 
Voorstelling 
Over de voorstelling "De nieuwe kleren van de keizer" ontvangt u deze week een mail. 
 
Westerbork 
Wat hebben we een fijne en leerzame dag in Westerbork gehad. De kinderen hebben goed 
geluisterd en meegedaan. Ik ben echt trots op ze. 
 
Workshop schrijfster Janneke Schotveld. 
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