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Vanuit het MT 

Vandaag informeren we u weer graag over een 
aantal zaken die onze school en leerlingen aan 
gaan.  

Het rapport  

Vandaag krijgen alle leerlingen het eerste rap-
port mee naar huis. 

Volgende week staan de tien minuten gesprek-
ken gepland.  

U kunt daarvoor nog tot en met morgenmid-
dag  intekenen op de intekenlijsten in de cen-
trale hal. 

 

Staken 

Dinsdag heeft u een mail ontvangen dat wij als 
school mee doen aan de stakingsactie op 12 
december 2017. 

De school zal deze dag dicht zijn. U kunt met 
elkaar of met uw BSO afspraken maken over 
de opvang van uw kind. 

 

Start van de lessen om 10.15 uur op 6 decem-
ber 

Om op dinsdag 5 december te kunnen genie-
ten van een heerlijke pakjesavond, zullen de 
lessen op woensdag 6 december om 10.15 uur 
starten.  

Mocht u toch uw kind om 8.30 uur willen bren-
gen, dan vragen wij u dit uiterlijk vrijdag 1 de-
cember aan de groepsleerkracht door te ge-
ven.  

De leerkrachten kunnen dan inventariseren om 
hoeveel kinderen het gaat en voor eventuele 
opvang zorgen.  
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Ontruimingsoefening 

Op dinsdag 7 november heeft er een ontruimingsoefening plaats gevonden.  

De kinderen hebben samen met de groepsleerkrachten op een vlotte en veilige ma-
nier het gebouw verlaten. 

De BHV-ers van Het Kwartier konden daardoor snel het gebouw controleren en con-
cluderen dat het om een oefening ging.  

Na afloop is in alle groepen de ontruiming geëvalueerd. Deze evaluatiepunten zijn 
meegenomen naar het BHV-overleg. 

 

Ziekmeldingen via SchouderCom 

U kunt met de nieuwe app van SchouderCom uw kind ook ziekmelden. Dit kan ‘s 
avonds of ‘s ochtends vroeg gedaan worden, u hoeft dan niet naar school te bellen. 
De leerkracht van uw kind ontvangt de ziekmelding in haar / zijn mailbox.  
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Op woensdagmiddag 22 november heeft 

unit 2 een gezellige middag gehad rond-

om het Jeelo-thema: Leren van personen 

van vroeger en helden van nu. 

Een aantal opa’s en oma’s hebben ver-

halen verteld over vroeger. De kinderen 

hebben Oudhollandse spelletjes gedaan 

en ze hebben met een fotozoektocht hun 

helden proberen te vinden. 

Doordat er weer veel (groot)ouders hiel-

pen is het een geslaagde middag ge-

weest! 

Jeelo in unit 2  
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Wij heten Julia van 

harte welkom !  

Wij wensen haar een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 

 



Unit 3 naar het Rijksmuseum 
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Vandaag bracht unit 3C en de helft van 

unit 3A een bezoek aan het Rijksmuse-

um n.a.v. het Jeelo thema: ‘Leren van 

personen van vroeger’. Het was fantas-

tisch om ‘De Nachtwacht’ en andere 

schilderijen uit ‘De Gouden Eeuw’ in het 

echt te zien. Het was natuurlijk veel te 

kort! Gelukkig hebben kinderen tot 19 

jaar GRATIS toegang tot het Rijksmu-

seum. 
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De kinderen mochten gisteren hun schoen zetten. Sint 

heeft er vannacht iets in gedaan ! 


