
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand Februari 
 

Activiteitenkalender   
3 februari  Heleen van bibliotheek Oost Achterhoek komt 

voorlezen in groep 1-4 

 

5 februari Touwtrektoernooi groep 5-8 

 

10 februari Verzetsmuseum op wielen groep 7 en 8 

 

13-17 februari Adviesgesprekken groep 8  

 

21 februari Technieklokaal groep 5-6-7 

 

21 februari Vergadering MR 

 

23 februari Afsluiting thema ‘Waarheen’  

met sponsorloop en tentoonstelling 

  

24 februari  Onderwijskundige dag  

alle leerlingen zijn deze dag vrij 

  
24 februari Nieuwsbrief uit 

  
27 februari –  

3 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

Verzetsmuseum op wielen groep 7-8 

Wij zijn door het verzetsmuseum benaderd om een bezoek te brengen aan het 

Verzetsmuseum op Wielen. Deze staat bij de Locatie Haarloseweg 7 Borculo. (bij de 

oefenruimte Volharding)  

We gaan op vrijdag 10 februari met groep 7 en 8. En mogen daar van 8:30 uur t/m 9:45 uur 

in de vrachtwagen leren over de oorlog en het verzet. Hoewel dit nu niet ons thema is, 

vinden we het wel interessant en belangrijk. Bovendien komt dit Verzetsmuseum op wielen 

volgend schooljaar niet. We willen deze vrijdag graag om 8.00 uur op school verzamelen met 

de fiets, zodat we op tijd kunnen vertrekken. Welke ouder kan meefietsen? Graag een bericht 

naar juf Rianne (persoonlijk/mail/Parro)  

 

 



 

   
 

Adviesgesprekken groep 8 

In de week van 13-17 februari vinden de 

adviesgesprekken plaats voor de leerlingen van 

groep 8. De aanmeldingsprocedure naar het 

voortgezet onderwijs kan daarna worden ingezet. 

De leerkrachten maken hiervoor een afspraak met 

de ouders (en kinderen) van deze groep. 

 

 

Vergadering medezeggenschapsraad 

Op 17 januari is dhr. Kok aangeschoven bij onze MR vergadering. Hij is aangetrokken als 

procesbegeleider door stichting Oponoa in het kader van het integraal huisvestingsplan. 

Hij heeft uitgelegd hoe het huisvestingstelsel en de financiering binnen het onderwijs in 

elkaar steekt. Hij heeft een helder en inspirerend betoog gehouden over de kansen en 

mogelijkheden. Hiermee gaan we de komende tijd aan het werk, door in gesprek te gaan en 

te blijven met ouders, team en het bestuur van de stichting Oponoa vanuit motto: samen op 

weg naar de toekomst. 

De volgende MR vergadering zal wederom een gast aanschuiven. Dit keer iemand van het 

bureau ‘vbent.’ Op deze avond bespreken we, onder leiding van dit bureau, de resultaten van 

het Qfeedback onderzoek (dit is de enquete die in november is ingevuld door ouders, 

leerlingen en personeel). We zullen een zogenaamde ‘stakeholders analyse’ uitvoeren, 

waaruit mogelijke actiepunten voorkomen en een eerste aanzet wordt gegeven voor het 

nieuw te maken schoolplan volgend schooljaar. 

Afsluiting thema ‘Waarheen’ 

Op donderdag 23 februari sluiten we het schoolbrede 

thema af: ‘Waarheen’ 

We willen graag laten zien wat de leerlingen geleerd en 

gemaakt hebben tijdens de tentoonstelling. Daarnaast 

zal er in samenwerking met de ouderraad een 

sponsorloop georganiseerd worden. Over deze 

activiteiten volgt op een later moment meer informatie! 

 

Nationale voorleesdagen 2023 

Jaarlijks vinden in januari de Nationale Voorleesdagen plaats, speciaal voor kinderen van 0 

tot 6 jaar. Tijdens deze 11 dagen staat het voorlezen centraal, want zo zegt het CPNB: 

‘Het belang van dagelijks voorlezen aan kinderen is inmiddels bij ons allemaal bekend. Naast 

het bevorderen van leesplezier, helpt het bij de ontwikkeling van taalgevoel en uitbreiding van 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/


 

   
 

de woordenschat. Door veel voor te lezen wek je interesse in 

geschreven taal en bereid je je kind voor op het toekomstige leren 

lezen. Dat vertaalt zich uiteindelijk in betere leerprestaties op school.‘ 

Centraal staat het Prentenboek van het Jaar: Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje van Jouke Akveld en illustraties van 

Jan Jutte.  

In het kader van de nationale voorleesdagen, komt juf Heleen van de 

bibliotheek bij ons op school voorlezen.  

Iedereen veel leesplezier gewenst! 

 

 

Wisseling GVO en HVO 

De leerlingen in groep 7 en 8 volgen vormingsonderwijs. Op school hebben we de keuze 

gemaakt om 2 stromingen aan te bieden in 1 schooljaar.  

De eerste helft van het jaar kwam juf Lily op school en zij heeft godsdienstig 

vormingsonderwijs gegeven. In de klas heeft zij gepraat en gewerkt met de kinderen rondom 

thema’s als: verwonderen, herinneren, geven en delen en geloven en wensen.  

Vanaf volgende week komt juf Monique om humanistisch vormingsonderwijs te geven.   

We wensen Monique veel plezier bij ons op school en groeten juf Lily: tot ziens! 

 

 

 

 

  


