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Beste ouders, verzorgers, 

Allereerst wensen wij u allen: 

 

De eerste Nieuwsbrief alweer en er zijn leuke nieuwtjes te melden! Zo is 

meester Jesse weer gestart, ondanks dat het been nog niet geheeld is. De 

kinderen zijn blij met de meester en helpen hem dan ook waar nodig. 

Ook is er in de kerstvakantie meegedaan aan het schoolvolleybaltoernooi en 

onze kids van groep 7/8 vielen in de prijzen! Een mooie eerste en derde prijs! 

Yes!! 

En hebt u het al gezien? Op het schoolplein staan twee prachtige houten 

picknickbanken! Vanuit ‘Zomer in Gelderland’ heeft Noordijks Belang geld 

gekregen en wij als school mochten iets bedenken. Zowel handig voor school 

als voor het ‘dorpsplein’ . 



Ze zijn gemaakt door Arie Roessink van Rondhouttafels en hij kwam ze vol trots 

brengen met hulp van Timmerije. We zijn er superblij mee en in het voorjaar 

hopen we dat het weer het toelaat om er al snel gebruik van te kunnen 

maken. 

Vraag vanuit de leerlingenraad 

Er is een leerlingenraad op onze 

school, Wenke en Murielle uit 

groep 8 zijn hiervoor gekozen. 

Maandelijks gaan zij met mij om 

tafel. We bespreken dan van 

alles. Ook behandelen we briefjes die in de kinderpostbus in school zijn 

gedaan. Een van de briefjes ging over buiten spelen. De kinderen op school 

spelen erg graag ‘paardje’ in de pauzes. We hebben paardenteugels op 

school en deze worden veel gebruikt. Nu is de vraag vanuit de leerlingen of 

er een handige vader, moeder, opa, oma , of iemand is die simpele 

hindernissen kan maken. Balkjes op twee staanders bijvoorbeeld. Zodat ze 

erover kunnen springen. Wie zou er voor een stuk of vier kunnen zorgen?  

Wat +wanneer Wie Waar 

Toetsweken, week 3/4 Alle leerlingen In eigen groep 

14 januari, techniekles Groep 7/8  

22 januari, studiedag, 

geen school 

Alle leerlingen vrij  

24 januari, Nationaal 

voorleesontbijtje groep 

1-4 

Groep 1-4  In de klas, er wordt voor 

een klein broodje 

gezorgd 

30, 31 januari, staking 

onderwijs Nederland 

Alle leerlingen vrij  

3 februari, studiedag, 

geen school 

Alle leerlingen vrij  

 

Tot de volgende nieuwsbrief in… 

 


