
Maandkalender en mededelingen 

Maart 2019 

maandag 4 Controle hoofdluis 
Zwemmen groep 5 en 6 
Carnaval, kinderen mogen verkleed op school komen.  

dinsdag 5 Start thema sociaal emotionele ontwikkeling ‘Jezelf presenteren’ 

woensdag 6  

donderdag 7 Groep  1 en 2 voorstelling in de van Gellicumzaal 
vrijdag 8  

 

maandag 11  

dinsdag 12 Groepsvoorstelling groep 5, begint om 13.15 uur  

woensdag 13 Open huis voor nieuwe ouders, 19.00 - 20.30 uur 
donderdag 14 Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

vrijdag 15 Staking, alle kinderen zijn vrij 

zaterdag 16 NL Doet! Helpt u ook mee? 

 

maandag 18 Start themaweken ‘Vroeger en nu’ 

dinsdag 19  

woensdag 20  
donderdag 21 Open huis voor nieuwe leerlingen 9.00 -12.00 uur 

Wedstrijd Kangoeroe rekenen 
Inloopspreekuur GGD jeugdverpleegkundige 8.15 - 9.15 uur 

vrijdag 22 AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 
Groep 7 en 8 voorstelling in de van Gellicumzaal 

 

maandag 25  

dinsdag 26  
woensdag 27 Spelletjesmiddag groep 1 en 2, 13.15-13.45 uur 

Afsluiting themaweek 

donderdag 28 Groep 3 en 4 voorstelling in de van Gellicumzaal 

vrijdag 29 AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

 

 

 

  



Themaweek 

Van 18 t/m 27 maart hebben we de themaweken ‘Vroeger en nu’. In deze weken gaan alle groepen 

op excursie en zal het thema ook creatief verwerkt worden.  

Open huis 

Op 13 en 21 maart hebben we open huis. Dit is bedoeld als kennismaking met de school, voor 

ouders van kinderen die volgend schooljaar 4 worden.  

Inloopspreekuur GGD 

Naast de reguliere contactmomenten houdt de jeugdverpleegkundige, Maria Krabbenborg, een 
inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom en kunnen vrij binnen 
lopen. 

De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, 
pesten, faalangst, voeding, zindelijkheid, slaapproblemen en/of eetproblemen.  Maar ook voor de 
lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en ogentest kunt u binnenlopen. 
U heeft 15 minuten per consult. Heeft u meer tijd nodig kan er om een dubbele afspraak gemaakt 
worden of wordt een nieuwe afspraak gemaakt. 

Wilt u gebruik maken van dit spreekuur dan kunt u op 21 maart binnenlopen of een afspraak maken 
via de mail bij Maria Krabbenborg, Jeugdverpleegkundige GGD  Noord-en Oost Gelderland  
(m.krabbenborg@ggdnog.nl). 

Staking 

De onderwijsbonden AOB en FNV hebben alle onderwijssectoren opgeroepen tot een actie in de 

week van 11 maart. Deze week zal eindigen met een staking op 15 maart. De bonden willen vlak 

voor de provinciale staten-verkiezingen op 20 maart 2019 duidelijk maken dat er een 

investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin gemaakt 

worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan investeren in het 

onderwijs. Alleen op die manier kunnen de dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten 

tegengegaan worden. Vele scholen uit zowel het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het 

beroepsonderwijs hebben aangegeven hieraan mee te doen.  

Ook bij ons op school is het tekort aan leerkrachten merkbaar. Zodra een leerkracht ziek is, is het erg 

spannend of er inval komt. Zo is het afgelopen week nog voorgekomen dat er geen inval te krijgen 

was en hebben we de groepen 1 en 2 samen moeten voegen. Door deze noodoplossingen kunnen 

wij niet de kwaliteit van onderwijs geven die wij willen.   

Door mee te doen aan de staking op 15 maart willen wij het kabinet een duidelijk signaal geven dat 

er echt meer nodig is!  We hopen op uw begrip en steun voor  kwalitatief goed onderwijs! 

Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Jezelf presenteren’ 

De komende weken staat het thema “Jezelf presenteren” centraal. Dit thema gaat 
over jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen. De onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld, een praatje maken met kinderen die je niet kent, in de groep iets 
vertellen, kennismaken, in het middelpunt staan, enz. 
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