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Terugblik 

De eerste rapportgesprekken zijn deze week al geweest. Volgende week volgen er nog meer. Fijn dat we 
op deze manier u als ouders kunnen zien en spreken. Goed om te delen hoe het met de leerlingen gaat, 
wat de ontwikkelingen zijn en wat er nog nodig is om verder te groeien. Op vrijdag 1 februari krijgen alle 
leerlingen het rapport mee naar huis.  
 

Thema hulpdiensten OB1 en OB3 

In onderbouw 3 is de afgelopen weken gewerkt over de hulpdiensten. In dit thema 
kwam vanochtend een echte brandweerman langs om voor te lezen. Het voorlezen 
ging mooi samen met de nationale voorleesdagen die momenteel gehouden worden.  
Maar het bleef niet bij voorlezen. ‘Onze brandweerman’, Fred Bakker,  had een 
compleet tenue meegenomen en zo konden we alles bekijken. En wat ook heel mooi 
was, hij kwam naar onze school in een heuse brandweerwagen. Ook daar mochten 
we even bij kijken.  
 

De brandweerman kwam niet 
alleen in onderbouw 3 maar hij 
heeft ook voorgelezen in 
onderbouw 1. In deze groep gaat 
het thema ‘hulpdiensten’ nu 
beginnen.  
Wat prachtig dat we op deze 
manier met dit thema bezig 
konden.  
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Bijbels themaweek 

Maandag 28 januari start de bijbels themaweek met als 

afsluiting de  themazondag op 3 februari. Het thema is 
‘De Heer regeert!’ We gaan leren over de persoon van 
Daniël en zijn vertrouwen op God.  
De afsluitende dienst op themazondag 3 februari is voor 

onze school om 10.00 uur in de kerk van Elsen. Ds. De 
Kruijff zal deze dienst leiden. U bent allen van harte 
welkom! 
 
In de informatiebrief, die als bijlage bij deze nieuwsbrief is 
gevoegd, leest u meer over het thema van deze week.  

 

Schoolfruit 

Voor de komende week is het fruit: 
Woensdag: mandarijn 
Donderdag: appel  
Vrijdag:               druiven  
 

Doordenkertje 

 

 

Bijlagen 

Dit keer zijn er de volgende bijlages  bij de 
nieuwsbrief:  

- De dagboekstukjes en informatiebrief 
over de Bijbels themaweek 

- Een bijlage van MB1 
- Een bijlage over het PinksterParkFestival 

 

 

 

Agenda  
28 januari Rapportgesprekken 
28 januari Start Bijbels themaweek 
30 januari Rapportgesprekken 
31 januari MR vergadering 
1 februari Rapport mee 
3 februari Themazondag 
15 februari Alle leerlingen vrij! 

(studiedag team) 
18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 
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