
     
                       

                       Agenda 
 
 

  Datum     Activiteit     Opmerking   

  19 januari     MR- vergadering 

  20 januari     Open dag 

  13 februari     Studiemiddag    12.50u vrij 

  14 februari     MR- vergadering 

  17 februari     Carnaval     12.50u vrij 

  20 en 21 februari    Carnaval     vrijdag 

  24 februari     Studiedag     vrij 

 

 

  Minstreel 

 

      Dinsdag 10 januari 2023                                                                                   Week 2 

 

 



    

Van de directie 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Ten eerste de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie 

gehad.  

Hierbij ontvangt u de eerste Minstreel van 2023. De Minstreel zal op de eerste dinsdag van de maand 

worden verstuurd via het algemene Parro kanaal. Zoals u weet is Parro vanaf nu het 

communicatiemiddel van de school. Alle informatie wordt verstuurd via de Parro-app. Algemene 

informatie komt terecht bij de groep Parro-Algemeen (zoals deze nieuwsbrief). Deze groep is nieuw 

binnen de Parro-groep. Als u deze groep niet ziet, moet u de app synchroniseren. Berichten bedoelt voor 

één klas worden in de desbetreffende groep in Parro gedeeld. Persoonlijke berichten tussen 

leerkrachten en individuele ouders gaat ook via Parro. Als u nog vragen heeft over het gebruik van Parro 

kunt u terecht bij Rosa.  

De 12 heilige nachten en Driekoningen is alweer voorbij en de kerstboom is weer buiten gezet. De dagen 

worden weer langer en het licht neemt weer iets toe. Net als de drie wijzen uit het Oosten is het ook voor 

ons een uitnodiging om onze eigen ster te volgen. En wie weet wat we daar voor moois zullen vinden? 

Voor de school geldt in ieder geval dat er een periode van verandering aankomt. De verbouwing van 

het Blikpunt vordert goed. Het afbreken is klaar en er wordt volop gebouwd. De vernieuwbouw ligt mooi 

op schema en we gaan uit van een verhuizing vlak voor de zomervakantie. 

We zijn verheugd te melden dat juf Yvon na lange periode volledig is hersteld van Corona. Daarnaast 

begint juf Ilse haar taken langzaam weer op te pakken. Vandaag was ze voor het eerst in klas 1/2. De 

kinderen en juf Kim hebben haar enthousiast ontvangen. De komende tijd zal juf Ilse een aantal uren op 

dinsdag en donderdag aanwezig zijn. We wensen haar heel veel plezier toe de komende periode. Juf 

Daisy zal vanaf woensdag 22 februari weer aanwezig zijn op school. Zij geniet nu nog heerlijk van haar 

verlof. 

Wat ook erg leuk is om te vermelden is dat de leerlingen van klas 3/4 tijdens de vakantie in de Tubantia 

hebben gestaan. Er was een bijlage bij de krant van 24 december die volledig over het onderwerp 

‘Geluk’ ging. De leerlingen van klas 3/4 hebben onder leiding van juf Dorine lessen gehad over geluk. Zij 

maakten bijvoorbeeld gedichten en knutselden een geluksvogel. Iets verderop ziet u dit artikel terug. Als 

school zijn we erg trots op klas 3/4! 

Op maandag 6 maart van 19:00 tot 21:00 uur staat de algemene ouderavond gepland. Deze 

ouderavond zal geheel in het teken staan van opvoeding en mediawijsheid. Mathilde van Arkel, als 

mediacoach verbonden aan de Begeleidingsdienst van Vrijescholen, zal deze avond aanwezig zijn. 

Verdere informatie volgt in de nieuwsbrief van 7 februari. 

Vrijdag vieren we op school Driekoningen. Het lot bepaalt op die dag je koningschap. Elke klas heeft 

een tulband met 3 bonen. Degene die de boon krijgt mag in overleg met de juf/meester een activiteit 

van 15 minuten aanvragen. Dit kan een spelletje zijn of bijvoorbeeld een langere pauze. 

Deze week is er geen creatieve ochtend op vrijdag. Vanaf volgende week is er weer wekelijks een 

creatieve ochtend gepland. Een bericht over de inhoud van de creatieve ochtend kunt u wekelijks 

verwachten in de Parro-app onder het kopje ‘Parro-Algemeen’. Het gebruikelijke kopje koffie/thee is er 

komende vrijdag wel en staat in het handwerklokaal van 8:20 tot 9:00 uur op u te wachten. Wilt u bij 

aankomst en vertrek rekening houden met de rust in de kleuterklas en gebruik maken van de deur het 

dichtst bij het lokaal van de creatieve ochtend? A.u.b. niet voor het lokaal langs lopen. Alvast hartelijk 

dank. 

Tot en met 16 februari is er alleen gym op donderdag. Denkt u eraan dat u gymkleren meegeeft aan uw 

zoon/dochter? Vanaf woensdag 22 februari is juf Daisy terug van haar zwangerschapsverlof en kunnen 

we gaan genieten van twee keer per week gym door onze eigen juf Daisy. 

 

Met vriendelijke groet, 

Féminique Mulder  



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


