
 

 
  
 Kalender 

  
Scholen weer open 
Wat was het fijn om de kinderen deze week 
weer te zien op school! Het was voor 
sommigen even wennen. De start werd ook 
nog eens bijzonder gemaakt door de sneeuw 
buiten. Er was maandag tijd om bij te praten 
en te spelen in de sneeuw! 
 
Rapporten en contactmomenten 
De rapportgesprekken zullen donderdag 18 
februari niet doorgaan. Wel zullen de 
leerkrachten van groep 8 de 
verwijzingsgesprekken (digitaal) op deze dag 
voeren. De ouders van de leerlingen van groep 
8 ontvangen hiervoor een uitnodiging van de 
leerkracht. De rapporten zullen wij op 
woensdag 31 maart meegeven aan de 
kinderen. De rapportgesprekken voor de 
leerlingen van groep 1 t/m 7 zullen gehouden 
worden op donderdag 8 april. We zijn 
afhankelijk van de informatie die we van 
hogerhand krijgen, er kunnen dus nog 
wijzigingen worden aangebracht.  
  
Even voorstellen… 
Hallo, Ik ben Amber de Bode, 18 jaar en woon 
in Giessen. Ik kom vanaf februari in groep 
1/2/3 stagelopen, dus ik kom juf Minette weer 
gezellig helpen in de klas. Mijn hobby’s zijn 
majorette, lezen en bakken. Ik heb 2 katten en 
1 konijn als huisdier, maar dat weten jullie vast  
 

nog wel, want daar heb ik 
al eens een keer over 
verteld. Ik vind het heel 
leuk om weer gezellig bij 
jullie op school te komen. 
Ik kan niet wachten om al 
jullie leuke verhalen weer 
te horen.  
 
 
 

Groep 1/2/3 
We vinden het fijn dat we weer naar school 
kunnen en dan gelijk sneeuw op de eerste 
dag. 
 
Ivy en Fayen zijn 
4 jaar geworden 
en zitten voortaan 
bij ons in de 
groep. We hopen 
dat jullie het fijn 
zullen vinden bij 
ons. 
 
Job kan al heel 
goed strikken; hij 
heeft tijdens de 
lockdown goed 
geoefend en heeft 
zijn strikdiploma gehaald. Trots dat hij is! 
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Datum Activiteit 
19 februari  Alle kinderen zijn deze middag vrij i.v.m. start voorjaarsvakantie 
22 februari - 26 februari Voorjaarsvakantie 
3 maart 2021 Stromingsdag - komt te vervallen. De kinderen hebben deze dag 

les op school. 
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We hebben er ook weer 8 knappe koppen bij, 
want de kinderen van groep 3 hebben hun 
letterdiploma gehaald. Juf Hennie kwam vanuit 
Almkerk de diploma’s uitdelen en als cadeau 
hebben alle kinderen een echte stabilo 
gekregen om mee te schrijven op school.Het 
was een gezellig letterfeest en alle juffen zijn 
ontzettend trots op jullie. Super gedaan!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettersoep eten! 
 

 
 

Groep 6/7/8  
We zijn weer gestart in groep 6/7/8. Wat fijn 
om jullie allemaal weer te zien. 
 
Afgelopen woensdagavond heeft Sanne van 
Herwijnen meegedaan met de 
online-voorleeswedstrijd voor scholen in de 
gemeente Altena. 

   
 

 
Sanne heeft niet gewonnen, maar blijft wel 
onze topper!! 
Vandaag werd een goodiebag overhandigd 
door Mirjam Wolters van de bibliotheek. 
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Gymles van meester Gideon 
Op dinsdag krijgen de groepen 1-2-3 en 4-5 
een half uur gymles en op donderdag groep 
6-7-8. 
Lekker buiten, vandaag in de sneeuw. 
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