
                                    

 

 

    

                                                    13 januari 2023 

2023 
Ondertussen is er alweer een week voorbij en zit iedereen 
weer bijna in zijn/haar ritme. Wij wensen een ieder een heel 
mooi goed en gezond 2023 en gaan er het beste van maken. 
 
Tiny House Challenge 
De kinderen van groep 6,7 en 8 doen dit jaar mee met de Tiny 
House Challenge die georganiseerd wordt door een aantal 
Pabo studenten, vakspecialisten en de CWT ontdekwerkplaats 
in Genemuiden. De kinderen ontwerpen een tiny house en 
zijn al bezig geweest met diverse bouwtechnieken op de 
ontdekwerkplaats. Er zal o.a. ook nagedacht moeten worden 
over het slim en duurzaam ontwerpen van een tiny house. In 
de komende periode zal er op school en op de 
ontdekwerkplaats aan de diverse onderdelen gewerkt 
worden. Het winnende ontwerp zal ook daadwerkelijk 
gebouwd en verkocht worden. 
 
 
Voorleesontbijt 
Op woensdag 25 januari starten de nationale voorleesdagen. 
Op de Toermalijn gaan we een dagje later starten dan dat er 
in de kalender genoteerd staat. Dit vanwege andere 
afspraken van de persoon die bij ons op school komt 
voorlezen. Wie dit is……., houden we nog even als verrassing. 
 

 

Luizenmoeders 
De werkgroep Luizenmoeders is op zoek naar wat extra 
ondersteuning om de kinderen van de diverse groepen te 
controleren op luizen. De luizencontrole gebeurt meestal in 
de week na de vakanties. Indien u zich wilt opgeven, kunt u 
dit melden bij de leerkracht waarin uw kind zit. Vanuit de 
werkgroep zal dan z.s.m. contact met u worden opgezocht. 
 
 
Bijzondere data: 
 
Vanaf 23 januari: Toetsweek 
 
26 januari: Voorleesontbijt 
 
27 januari: Klassenshow groep 5 
 
3 februari: Studiedag Stichting Op Kop (kinderen zijn vrij) 
 
7 februari: Promoshow Mad Science 
 
8 februari: Voorstelling groep 3 t/m 5 in Kampen 
 
13 februari: Rapport mee 
 
Week van 20 februari: 10-minuten gesprekken 
 
23 februari: Studiedag (kinderen vrij) 
 
24 februari: Klassenshow groep 1/2 A 
 
27 februari: Start voorjaarsvakantie 
                     

 

  

  

 


