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Terugblik 

Afgelopen zondag hebben we de themaweek ‘Jij doet ertoe!’ afgesloten met een themadienst in de kerken. 
In de kerk in Elsen hingen de werkjes van onze school en waren ook leerlingen, ouders en opa’s en oma’s van 
onze school aanwezig. We kijken terug op een mooie viering; waarin we mochten horen hoe God tegen David 
zei: ‘Jij doet ertoe, ik heb een plan met jou!’. De mensen dachten niet als eerste aan David toen er een koning 
gezalfd moest worden, maar God zag David en kende zijn hart. Zo ziet God ook ons en jou! 
 
Deze week waren er ook de rapportgesprekken. Fijn dat we u allen mochten spreken 
over de ontwikkeling van uw kind. We kijken terug op goede gesprekken; waarin we 
samen konden afstemmen over de voortgang en uitzicht van uw kind.  
 

Nieuwsbrief voor 3 weken 

I.v.m. de voorjaarsvakantie is deze nieuwsbrief voor 3 weken.  

 

Studie-tweedaagse team 

Komende week is een korte week voor onze leerlingen; vanaf a.s. donderdag hebben zij al voorjaarsvakantie! 
Donderdag 13 en vrijdag 14 februari zijn wij met het hele team op ‘studie 
tweedaagse’. Twee dagen gaan we met elkaar naar Losser, om daar te praten over 
Passend Onderwijs en hoe we daar richting aan willen geven, frissen we onze 
kennis van de Kanjertraining op en maken we ook tijd voor gezelligheid, bijpraten 
en ontspanning. Na deze tweedaagse gaan ook wij als team genieten van de 
voorjaarsvakantie! 

 

Voorstellen 

Dag ouders en kinderen, 
Mijn naam is meester Arno Slagman en ik ga op de donderdagen tot aan de 
zomervakantie voor de groep BB1 van meester Kruizinga, zodat hij deze dag kan 
inzetten voor ICT.  
Ik ben al 18 jaar meester geweest op de Wilhelminaschool en de laatste 2 jaar ben ik 
de invalpool in gegaan om ook op andere scholen te kunnen kijken en werken. 
Inmiddels ben ik al een aantal keer op school geweest om te kijken en onder andere 
les te geven aan MB2. Op de maandag, dinsdag en woensdag geef ik nog steeds les 
op de Wilhelminaschool groep 8. 
Ik ben getrouwd en heb 2 dochters, woon in Rijssen en houd van tafeltennis, fietsen, 
wandelen en allerlei andere zaken waarbij je goed kunt ontspannen. 
1 keer in de week geef ik catechese aan een groep 18+. Hier leer ik zelf veel van. 

Ik heb de kinderen van BB1 al een aantal keer gezien en we hebben dus al kennis met elkaar gemaakt. 
Ik heb er zin in en ik hoop dat we veel van elkaar kunnen leren. 
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Afspraken onder schooltijd 

Voor uw kind moet u soms afspraken maken met de tandarts, orthodontist, huisarts, etc. We willen u vragen 
om deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden, zodat uw kind wanneer het kan 
geen onderwijstijd hiervoor mist. Wanneer een afspraak echt niet buiten schooltijd kan, is het het prettigst 
als de afspraak aan het begin of aan het einde van de schooldag valt; zodat uw kind in ieder geval zo weinig 
mogelijk lestijd mist. Wilt u hier rekening mee houden?  

 

Telefonische bereikbaarheid 

Op maandagochtend is onze conciërge afwezig en het wil hierdoor wel eens gebeuren dat we niet telefonisch 
bereikbaar zijn. Dit komt omdat we op maandagochtend met elkaar de weekopening hebben. Om toch 
bereikbaar te zijn hebben we enkele leerlingen van BB3 gevraagd of zij op maandag tussen 8.00 – 8.20 uur 
de telefoon op willen nemen. Dat zal misschien in eerste instantie best een 
beetje vreemd zijn maar zo kunt u toch een eventuele ziekmelding doorgeven. 
Voor vragen waarbij u echt de leerkracht wilt spreken is het daarom handig even 
na schooltijd te bellen of via Parro een belafspraak met de leerkracht te maken.  

 

Luizencontrole 

Woensdag na de vakantie, 26 februari, is er weer de gebruikelijke luizencontrole. Wilt u ervoor zorgen dat 
de kinderen geen gel of vlechten in de haren hebben?  Dat is voor de luizenzoekers wel zo prettig. 
 

Schoolfruit 

Het schoolfruit voor deze week is:   
Woensdag:  navelsinaasappel  
  

Agenda  
13 en 14 februari:  alle leerlingen vrij i.v.m. studie 2-daagse team 
17 t/m 21 februari:  voorjaarsvakantie 
26 februari:   luizencontrole 
27 februari:   MR vergadering 

 

Doordenkertje 
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