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Belangrijke data
17 t/m 28 januari
1 februari
2 februari
2 februari
3 februari

4 februari
10 februari
10 februari
14 t/m 18 februari
19 t/m 27 februari

Cito toetsweken
Oud papier
MR vergadering
AC vergadering
Studiemiddag team.
Kinderen zijn ’s
middags vrij
Nieuwsbrief 6
1e rapport
GMR vergadering
10minutengesprekken
Voorjaarsvakantie

Beste wensen
Langs deze weg wensen wij u allemaal het
allerbeste voor het nieuwe jaar! We
hopen er samen een mooi jaar voor de
kinderen van te maken.
Kerst

De kerstvakantie zit er weer op.
noodgedwongen hebben de kinderen een
extra week vakantie gehad. Daardoor
hebben we van het kerstdiner een ontbijt
of een lunch gemaakt. Dit is door de
kinderen zeer goed ontvangen. Elk kind
kreeg een pakketje met lekkers. Ze
hebben er van gesmuld. Nogmaals dank
aan de Jumbo Angelslo, Eurosnack en
Snackbar Charlie voor de geweldige
medewerking.

Helaas hebben we in de vakantie weer te
maken gehad met een aantal
vernielingen. Dit keer is er schade aan een
hek, de brievenbus en de pingpongtafel.
Via de veilig gestelde camera beelden
zullen we proberen de daders te
achterhalen.
Cito toetsweken
Van 17 t/m 28 januari staan de cito
toetsweken weer op het programma. In
de groepen zullen er dan verschillende
toetsen afgenomen worden. Dit gebeurt
veelal op de ochtend. Zou u met het
maken van afspraken bij bijvoorbeeld de
orthodontist hier rekening mee willen
houden?
Nieuwe kleutergroep

In verband met de hoge instroom zijn we
na de kerstvakantie gestart met een
nieuwe kleutergroep. De groep is nu nog
klein, maar zal tot de zomervakantie mooi
groeien, Juf Renata Dekker is als nieuwe
collega ook gestart. Zij heeft zich in de
vorige nieuwsbrief al voorgesteld aan u.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon/dochter binnenkort 4
jaar? Denkt u dan aan het inschrijven van
uw kind? Het inschrijfformulier is af te
halen bij meester Peter Zantingh.
Studiemiddag team

Op donderdagmiddag 3 februari heeft het
team van ’t Eenspan een studiemiddag.
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur
vrij.
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Schoolfruit

De kinderen genieten elke keer weer van
het aangeboden fruit. Het is ook voor ons
elke keer weer een verrassing welke
fruitsoorten we geleverd krijgen.
Volgende week eten we op:
 Woensdag: gele meloen
 Donderdag: waspeen
 Vrijdag: appel
Ook delen we weer op maandag, dinsdag
en donderdag schoolmelk uit aan de
kinderen die dat willen.

de voordelen van het (voor)lezen,
waaronder het positieve effect op
woordenschat, spelling en tekstbegrip.
Op:
https://www.hebban.nl/nationalevoorlees
dagen kun je meer informatie vinden over
voorleestips en de prentenboeken Top 10
van dit jaar.
Groetjes juf Jacqueline en juf Kayol
Voorschool ‘t Eenspan

Nieuws van de Voorschool

Nieuwjaar
Als eerste willen we jullie het allerbeste
wensen voor 2022. We hopen dat het een
mooi jaar zal gaan worden.
Hatsjoe!
Zo heet ons nieuw thema. Het thema gaat
over ziek zijn en beter worden. We
hebben inmiddels al verschillende
verhalen gelezen en gehoord. Ook hebben
de kinderen vertelt over toen zijzelf ziek
waren. We hebben gekeken wat er
allemaal in een verbanddoos zit en
hebben we Puk laten zien hoe je in je
elleboog moet niezen en hoesten. Ook
hebben we Puk geleerd hoe hij zijn neus
moet snuiten. De kinderen konden dat
allemaal al heel goed voor doen.
Nationale Voorleesdagen
Dit jaar zijn de Voorleesdagen van 26
januari t/m 5 februari.
De doelstelling van De Nationale
Voorleesdagen is het stimuleren van
voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf
nog niet kunnen lezen of net het lezen
hebben geleerd. De campagne benadrukt
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