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AGENDA WEEK 03
Start thema “Dieren”
Personeelsdag ( kinderen vrij)

Schoenen/sloffen
We hebben gemerkt dat we onze school soms best een beetje vies vinden. Vooral de vloeren zijn erg
zanderig. En eigenlijk vinden we dat kinderen gewoon lekker op de grond moeten kunnen spelen.
Wat extra schoonmaken helpt ook vast, maar we willen ook graag dat de kinderen de schoenen weer
uit doen bij de deur. Het is daarom misschien wel handig dat jullie zorgen dat ze dan sloffen op
school hebben. Dat is lekker warm.

Personeelsdag
Zoals jullie weten hebben de kinderen op woensdag 3 maart vrij omdat wij dan een Personeelsdag
van Comprix gepland hebben. Nu gaat deze Personeelsdag niet door, maar toch hebben we besloten
deze marge dag wel door te laten gaan. Dit is namelijk het moment waarop wij volop het thema
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kunnen voorbereiden, onze techniekzolder kunnen inrichten en voorbereidingen voor het rapport en
de analyses kunnen doen.

Voorjaarsvakantie
De Voorjaarsvakantie is van 20 t/m 28 februari. Geen wintersport of vliegvakantie dit jaar, maar
ook in De Hoeve zijn ontzettend veel leuke dingen te doen als je vrij bent. En wat is er leuker dan
een logeerpartijtje…..

Ijspret
Afgelopen vrijdag zijn we met de hele school naar de ijsbaan geweest. De kinderen hebben hier de
Elfstedentocht geschaatst. Een daverend succes. Twee uur lang op het ijs en we hebben niemand
horen mopperen of zeuren……geweldig. En na afloop lekkere warme chocolademelk en een stuk koek
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van de OV. Vandaag krijgen alle kinderen hun medaille mee van deze tocht der tochten. Op de
website kunnen jullie allemaal foto’s zien van het schaats festijn.

Start thema “Dieren”
Maandag na de Voorjaarsvakantie starten we met ons nieuwe
Thema. Om de kinderen vast in de stemming te laten komen,
mogen ze deze dag verkleed als dier op school komen. En als ze
dit niet willen mogen ze ook een knuffeldier mee naar school nemen.

Rapporten
De rapporten zouden vrijdag a.s. mee naar huis gaan, maar we
hebben dit iets opgeschoven i.v.m. het thuisonderwijs. Toen konden
we immers geen Cito toetsen afnemen. De rapporten gaan nu op
26 maart mee naar huis.

Rapportgesprekken
Na de Voorjaarsvakantie neemt meester Robert contact op met de ouders van groep 8 om een
afspraak te maken over de verwijzing naar het vervolgonderwijs. Alle andere ouders krijgen nog wel
nader bericht over de rapportgesprekken. Dit zal immers ook iets opschuiven omdat het rapport ook
later mee gaat.

Gymmen
Na de Voorjaarsvakantie beginnen we weer met het gymonderwijs. We verwachten dus dat de
kinderen dan hun gymspullen weer mee naar school nemen op hun gymdag.

Alvast noteren
9 februari
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