
 

 
 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Woensdag 8 maart Weekviering 11.30 - 12.00u Iedereen 

Donderdag 9 maart Inloop koffie-uurtje Social 
Schools 

08.30 - 09.30u Ouders 

Woensdag 15 maart Inloop koffie-uurtje Social 
Schools  

08.30 - 09.30u Ouders 

Donderadg 16 maart Pinguins naar bibliotheek  Pinguins 

 
Aanwezigheid directie en ib week 10 

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

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.  

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 (Social Schools) te downloaden (via App store of Google Playstore)  op uw telefoon 

of iPad / tablet. U hebt vandaag de inloggegevens via de mail ontvangen. 

Op donderdag 9 maart en woensdag 15 maart a.s. zullen inloop koffie-uurtjes 

plaatsvinden van 08.30u tot 09.30u om evt. vragen te stellen. Het is de bedoeling dat de 

pilot vanaf volgende week zal gaan starten. Dit betekent dat het Fonkelnieuws hierdoor 

per 13 maart komt te vervallen 
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Tevredenheidspeiling  

 Volgende week 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 deze vragenlijst + 

toelichting morgen (vrijdag). 

Studiedag team – kinderen vrij 

Alvast noteren: I.v.m. een ingelaste studiedag voor het team, zijn de kinderen op woensdag 

29 maart a.s. vrij.  

 

Jarig deze week 

 
6 maart Lana Brouwer (11 jaar) - groep 

Uilenburcht 

12 maart Gilyssa Panneflek (7 jaar) - groep 
Apenrots 

 

Vanuit de groepen 

 
Vlindertuin en Bijenkorf 
Boekjes ruilen 
Denkt u eraan om dinsdag de boekjes mee te geven naar school. De kinderen die nieuw zijn 
op school krijgen een tas van primenius mee, deze tas wordt gebruikt als boekentas.  
 
Glazen potjes en ander knutselmateriaal 
Wij kunnen nog wel glazen potjes gebruiken, voor proefjes of knutselen. Dus heeft u nog 
glazen potjes die wij mogen gebruiken dan graag inleveren bij de stamgroepleider! 
Ook ander materialen om mee te knutselen zijn welkom, zoals dopjes, doosjes, knopen etc. 
 

Apenrots en Pinguïnrots 
Deze week geen nieuws van de Apen en Pinguïns. 

 
Uilenbucht 
Schoolvoetbal 
Goede Vrijdag 14 april vindt het gemeentelijke schoolvoetbaltoernooi plaats. De Uilen zullen 
hier met een gemengd team aan meedoen.  
Maurice heeft voor ons een trainer geregeld die de kinderen, die meedoen met het toernooi 
,vanaf aanstaande woensdag gaat trainen. ( Top geregeld, Maurice.)Om 12.15 uur zullen de 
kinderen eerst hun zelf meegebrachte lunch opeten en daar na tot uiterlijk 13.30 uur op het 
veld trainen. Meer informatie over het toernooi volgt nog. 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van de peuterspeelzaal 

Hatsjoe!  

Hatsjoe, is ons nieuw vve thema waarover wij de komende weken over werken. Tijdens dit 

thema zullen wij alles rondom ziek zijn behandelen. Ouder(s)  / verzorger(s) van een peuter 

bij ons op de peuterspeelzaal zullen hierover een informatie brief ontvangen.  

 

Boekenuitleen: 

Op maandag en dinsdag worden de boekjes van de boeken van de uitleen geruild. Er is wat 

onduidelijkheid ontstaan waar de tasjes met boeken verzameld kunnen worden. Vanaf 

volgende week zal er een (roze)bak op de kast staan (onder het prikbord) waarin u het tasje 

met het boek in mag leggen. De peuters krijgen aan het einde van het dagdeel de tasjes 

door de juffen uitgedeeld om mee te nemen naar huis. 

*Wij zijn voor de maandagmiddag nog opzoek naar een boekenouder/oppas/oma/opa.  

Nieuwe peuters:  

Na een periode van uitstroom van de vierjarige peuters hebben wij weer nieuwe peuters bij 

ons op de groepen mogen verwelkomen. 

Zo hebben wij : Lieke Rooks, Rosah Rooks, Jedidja Levinga, Luciano Hessels, Eline Wijnholds,                     

Ayden Winklaar en Kyden Sandmann welkom mogen heten. Wij hopen dat de peuters een 

fijne tijd tegemoet gaan bij ons op de peuterspeelzaal! 

Denkt u eraan om op de tas, beker, bakjes en jas de naam te noteren van uw peuter? 

Afscheid vierjarige peuter: 

Elin Bakker heeft afgelopen februari de stap naar de basisschool gemaakt. We zullen haar 

missen!  Elin veel plezier op de basisschool en zwaai je nog een keer? 

 

Wist u dat: 

 Juf Marjolein geslaagd is voor haar 3F toets, gefeliciteerd Juf! 

 Wij altijd opzoek zijn naar papa`s en mama`s die in de oudercommissie willen, 

 Wij 13 april een paasontbijt hebben voor beide groepen. 

 Wij nu op de peuterspeelzaal een smartphone hebben, dus u kunt ons ook appen. 

 (06 - 1004 3238) 


