
 Nieuwsbrief  
16 januari 2023   

Start: 
We hebben met elkaar een fijne start gehad. We zijn blij dat we alle kinderen weer in goede ge-
zondheid hebben mogen ontvangen. Het was fijn om velen van u ook even te treffen tijdens de 
inloop vorige week. We hebben weer zin een deze nieuwe periode en gaan er weer voor met  zijn 
allen om er een fijne, leerzame tijd van te maken met elkaar. 
 
Formatie Spreng vanaf 1 febr 2023 

 
 
Juf Maureen heeft een IB functie aangenomen op een andere school binnen Adenium. Een mooie kans voor 
haar en we wensen haar veel succes in haar nieuwe functie. 
Gelukkig zal juf Maureen hiernaast ook nog op de Spreng les blijven geven aan groep 4. 
Juf Leonie heeft haar Lio in groep 7 afgerond en zij is bereid om de andere dagen groep 4 te gaan begelei-
den. Vanwege de afronding van haar studie zal dit van 1 februari tot 17 april op de woensdag en de donder-
dag zijn. Juf Maureen heeft dan op maandag, dinsdag en vrijdag de groep. 
Vanaf 17 april zal juf Leonie de groep 4 begeleiden op de maandag, donderdag en vrijdag. Juf Maureen zal 
dan de dinsdag en de woensdag de groep begeleiden. 
Omdat het niet wenselijk is dat er drie leerkrachten voor de groep komen, zal juf Marjan de woensdag an-
dere taken op zich nemen. 
Meester Dennis zal vanaf 1 februari op de woensdag groep 7 gaan begeleiden. 
 

Telekids musicalschool 

 

De Telekids Musicalschool is niet zomaar een Musicalschool. Leerlingen van groep 1 t/m het voortgezet on-
derwijs repeteren iedere week onder leiding van topdocenten. Er wordt gewerkt aan dans, zang en toneel. 
Een speciaal ontwikkeld onderwijsprogramma zorgt dat je aan de hand van competenties het beste uit je-
zelf haalt…. en tegelijkertijd is het heel erg leuk 
 
Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer. 
 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag   Donderdag  Vrijdag  

Groep 1  Miranda 
Stagiair Marije 

Miranda  
Stagiair Marije 

Miranda 
Stagiair Lwam 

Sofien 
Stagiair Lwam 

Sofien  

Groep 2  Marjan  Marjan  Annet    Annet  Annet  

Groep 3  Ymkje 
Stagiair Mirte 

Milja 
Stagiair Mirte 

Milja Ymkje   Ymkje  

Groep 4  Maureen   
  
Vanaf 17 april 
Leonie 

Maureen Leonie 
  
Vanaf 17 april 
Maureen 

Leonie Maureen  
  
Vanaf 17 april  
Leonie 

Groep 5  Marije   
 

Dennis 
 

Marije 
Stagiair Roan 

Marije  
Stagiair Roan 

Marije  
 

Groep 6  Niels 
 

Niels 
Stagiair Milan   

Niels Niels Niels 

Groep 7  Berber Berber 
Stagiaire Renate 

Dennis Berber  Berber  

Groep 8  Erik  Erik  Erik  Erik  Dennis  

Cecile  IB  IB    IB    
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Jarigen Januari 

15 Yousef Omar 

16 Tiska Ceesay 

19 Djalisha Visser 

21 Denny Bui 

28 Lorenzo Veldman 

29 Senna Bergsma 

31 Elias Nalalla 

31 Dawid Towalski 
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Toetsweken 

Op 23 januari starten we met de toetsweken op de Spreng. Deze zijn tot 3 februari. 

Op 16 februari hebben we een teamstudiedag om al deze resultaten te evalueren en nieuwe plannen te schrijven vanuit deze resultaten. 
Alle leerlingen zijn die dag vrij. 

Op 17 februari krijgen de kinderen hun rapport mee. Zouden de kinderen die hun rapport nog thuis hebben liggen, deze willen inleveren 
bij de groepsleerkracht. 

 

Winter opstart weken  
Na de kerstvakantie zijn we met behulp van de Kanjertraining weer extra gaan inzetten op een goede sfeer en vertrouwen in de groep. 
Hieronder staat een beknopte omschrijving van sommige van die oefeningen en een oefening om samen thuis te kunnen doen. We heb-
ben in de klas stilgestaan bij goede voornemens. Hoe willen we komend (half) jaar samen doen? Wat voor klas willen we samen zijn? In 
de klas hebben we besproken dat we vooral zo willen doen, dat iedereen het fijn heeft op school. We hebben het er ook over gehad dat 
dat niet altijd goed gaat. We hebben afgesproken dat als het misgaat, we elkaar kunnen helpen door er rustig iets van te zeggen. 
 

Levend bingo 
In de klas hebben we veel spellen en oefeningen gedaan om te werken 
aan een fijne sfeer en om samen plezier te hebben. Dit spel kun je 
thuis doen als je ook zin hebt om samen iets leuks te doen. Je moet 
voor dit spel in elk geval met zijn tweeën zijn. Iedereen tekent een  
bingokaart op een papier of buiten met stoepkrijt op straat. Zet in elk 
vakje iets (wel hetzelfde voorwerp op alle bingokaarten) wat je straks zo 
snel mogelijk moet vinden. Je kan ook aan een volwassene vragen of 
die de bingokaarten voor jullie wil maken. Je kan bijvoorbeeld denken 
aan: een rol wc-papier, paperclip, een schoen, een tandenborstel, een 
sjaal, een sok, een balletje, een skeeler, enzovoorts. Klaar voor de 
start? Af! Zoek de voorwerpen en leg ze bij of in je bingokaart. Wie 
heeft als eerste zijn bingokaart vol? 

 

Legotafel 

In de onderbouw hebben we een legotafel gekregen. 

Zijn er ouders die nog wat lego hebben liggen en dit willen schenken 
aan de school? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poëzieweek 
 
De jaarlijkse Poëzieweek komt er aan !  
In alle klassen starten we op maandag 23 januari met een gedicht en kunnen de kinderen genieten van het lezen en voorlezen van ge-
dichten. Er zullen in de school op verschillende plaatsen gedichten worden opgehangen. Omdat op woensdag 26 januari ook nog de Nati-
onale voorleesdagen beginnen gaan alle leerkrachten die ochtend gedichten voorlezen in een andere groep. Zo krijgen gedichten een 
belangrijke plaats in onze school en beleven we samen plezier.  
Ook zullen de kinderen vanaf groep 5 zelf op zoek gaan naar gedichten binnen het thema vriendschap. Alle kinderen van de school krij-
gen, dankzij een gift van een drukkerij, die week ook een echt gedichten / verhalen/tekenschrift waarin ze zelf gedichten en tekeningen 
kunnen maken. Ze leren hoe een elfje gemaakt moet worden en dat er verschillende rijmsoorten zijn. Ook dubbel genieten dus!   
 
We maken waar het kan foto’s van de lessen of activiteiten en proberen u als ouders op de hoogte te houden van deze voorlees en ge-
dichtenweek.   
 


