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agenda komende weken
Groote en Voorster bezoek gr 7
Studiedagen gr 1 t/m 4 VRIJ
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
Rapporten
Oudergesprekken

11 februari
14 en 15 februari
18 t/m 22 februari
27 februari
1 maart
4 en 7 maart

Voorwoord
Afgelopen week ben ik gestart met de klassenbezoeken in alle groepen. Doel van deze bezoeken is
om samen met de leerkracht te werken aan ons onderwijs. Een klassenbezoek is voor mij als directeur
een kijkje in de keuken van onze school. De leerkracht heeft een belangrijke rol in het leven van de
leerlingen. Mooi om te zien dat iedere leerling ook echt gezien wordt. Dat begint al bij de start om
8.15 uur. De leerkracht geeft ieder kind bij binnenkomst een hand. Persoonlijke aandacht en
aansluiten bij de behoeften van het kind. Samen werken aan de doorgaande lijn in de school
(gezamenlijke afspraken, schoolregels etc.) Hierbij staat de verbinding tussen ouder, school en kind
centraal.
Fijn weekend.
Dorien Tarmastin
Jeugdjournaal
Gisteravond hebben een aantal leerlingen van de Hagenpoort
aandacht gevraagd voor een proteststaking voor het milieu. Hiernaast
kunt u de poster bekijken.
Het is de bedoeling dat iedereen op donderdag 7 februari aanstaande
naar de Brink komt om aandacht te vragen voor ons milieu.
Die actie heeft ook het Jeugdjournaal gehaald. In onze groep 8 zijn
opnames gemaakt bij de overhandiging van de poster.
Wilt u de uitzending nog bekijken:
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/39313-avondjournaal.html
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Groep 2 thema winkel en sneeuw
In groep 1 en 2 wordt er nog druk gewerkt over het thema winkel. In groep 2 zijn de kinderen
geconcentreerd aan het vouwen, knippen, plakken, scheuren en schrijven geweest met deze mooie
marktkraampjes. Er zijn onder andere kraampjes die fruit, snoep, patat en geld verkopen!

Buiten spelen wordt nóg leuker met die sneeuw!

Staking van vrijdag 15 maart aanstaande
Volgende week ontvangt u meer informatie over de staking van 15 maart.

Warme truiendag
Ook wij doen mee met de warme truiendag op
vrijdag 15 februari.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.warmetruiendag.nl
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Kika Run – Marathon van New Yord
Hallo allemaal!
Vorig jaar 25 april, hebben jullie met zijn allen heel erg je best gedaan tijdens de sponsorloop voor Kika
op school!
Ik had toen al gezegd dat ik nog even zou laten weten hoe MIJN sponsorloop, de marathon van New
York voor Kika, is gegaan: HET WAS GEWELDIG!!!!
42,2 kilometer door de straten van New York, met de finish in Central Park! Het was ver, het was soms
afzien, maar het was vooral ook geweldig om dit met alle andere Kika lopers voor dit geweldige doel
te mogen doen!
Uiteindelijk hebben we het fantastische bedrag
van €745.781,31 opgehaald!

Iedereen nogmaals hartstikke bedankt voor jullie inzet! Mede
door jullie komt de genezing van kinderen met kanker weer
een stukje dichterbij!
Zelf ga ik DOOR! Op 13 oktober loop ik de marathon van Chicago voor Kika! Ik hoop dan ook nog
eens, samen met jullie, een leuk evenement voor Kika op school te mogen organiseren!
Jullie zijn kanjers!!!!
Groetjes,
Patrick van der Pijl

3

