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Voortgang pilot-project Hallo Wereld 
In de vorige Nieuwsbrief informeerden wij u over de afwezigheid van onze collega Kubra Aktas. Zij nam 
in het kader van ons pilot-project Hallo Wereld de lessen Islamitisch Godsdienstvormingsonderwijs 
(IGVO) voor haar rekening. Haar ziekte laat het niet toe dat wij haar snel terug mogen verwachten. 
Daarom zullen er door een nader aan te trekken IGVO-leerkracht gastlessen worden gegeven. Het is nu 
niet bekend wanneer dat zal zijn.  
Daarom worden in de tussentijd de uren van Kubra gebruikt voor lessen Godsdienstonderwijs en 
Humanistisch Vormingsonderwijs. 
De groepen 3,4,5, 6, 7 en 8 krijgen op de dinsdagmiddag ofwel les van HVO-collega Inge Uyt den 
Boogaerdt of GVO-leerkracht Mariejanne Brink. De lessen van Hallo Wereld in de kleutergroep worden 
verzorgd door de eigen leerkracht, in samenhang met de lessen Kanjertraining. We hopen op die 
manier de overlast tot een minimum te beperken.  
 
Filmpje 
Op You Tube circuleerde een filmpje dat gemaakt bleek te zijn in een van onze klassen. Dit is buiten 
ons medeweten  én onze goedkeuring gebeurd tijdens de afgelopen kerstvakantie. Hoewel niet erg 
schokkend, hebben wij de makers verzocht het filmpje te verwijderen. We hebben er voor gezorgd dat 
zoiets in de toekomst  niet meer kan gebeuren.  
 
Voorleesontbijt 
 

       
 
Vanmorgen gaven wij de aftrap voor de Nationale Voorleesdagen 2019. Na een aantal jaren een VIP 
als voorlezer uit te nodigen, verrasten we de kinderen dit jaar met een quiz. En gewapend met een 
stemformulier gingen de kinderen naar de beneden  hal. Het was niet altijd even gemakkelijk, maar er 
zal ongetwijfeld een winnaar kome., In de volgende Nieuwsbrief kunnen we die bekend maken. 
 
Daarna gingen de kinderen van onze bovenbouw voorlezen aan de leerlingen in de onderbouw. Nieuw 
dit jaar was het feit dat kinderen van groep 8 gingen voorlezen aan de kinderen van de Kinderopvang. 
De peuters genoten zichtbaar.  



Deze activiteit werd georganiseerd in het kader van de vorming van het Integraal Kindcentrum, waarbij 
de samenwerking tussen de Kinderopvang en onze school wordt geïntensiveerd. Voordeel is dat de 
drempel tussen Kinderopvang en peuterspeelzaal aan de ene kant en de basisschool aan de andere 
kant zo laag mogelijk wordt gemaakt.  
Het was voor alle partijen een heel geslaagde ochtend! 
 
Inschrijfformulieren 
Sinds enkele jaren  heeft de Rijksoverheid een aantal verplichte formulieren ingevoerd voor de 
inschrijving op een basisschool. Van een aantal kinderen blijkt bij een interne controle één formulier te 
ontbreken. Graag verzoeken wij de betreffende ouders dit formulier alsnog in te vullen. Wij hebben het 
formulier al zoveel mogelijk ingevuld. In de meeste gevallen hoeven er alleen nog maar handtekeningen 
geplaatst te worden. De formulieren worden in een gesloten enveloppe verstrekt en graag  zien we de 
formulieren compleet ingevuld weer terug op school. Alvast bedankt voor de medewerking.  
 
 

Belangrijke data 
 

Januari  
 

Vrijdag  25 
Gr. 1-4 vrij 

 
Maandag 28 

19.30 vergadering Ouderraad 
 

Februari  
 

Vrijdag 1 
Studiedag voor het team – de kinderen zijn vandaag vrij 

 
 

 
 


