
                                    

 

 

    

                                                    20 januari 2023 

Voorleesontbijt 
Op woensdag 25 januari starten de nationale voorleesdagen. 
Donderdag 26 januari zal de burgemeester van 
Zwartewaterland, Eddy Bilder,  de Toermalijn een bezoekje 
komen brengen waar hij de kinderen ook gaat voorlezen.  
Na het voorleesmoment zijn er door diverse groepen al 
vragen voorbereid die aan de burgemeester gesteld gaan 
worden.  
In de klas zal er ook een ontbijtje aangeboden worden. Dus 
voor schooltijd wel wat eten en drinken, maar laat nog een 
plekje over voor het ontbijt in de klas. 
 
Hallo Wereld 
Na de kerstvakantie is er in alle groepen het nieuwe thema 
“Gelukkig zijn” van het project Hallo Wereld gestart. Wat 
betekent het woord geluk voor jou? En hoe voel je je dan? 
In de groepen 1 en 2 werd er al over trouwen gesproken en 
werden 2 leerlingen omgekleed als bruidspaar. 
Hierover werden een aantal vragen gesteld waar de kinderen 
druk mee bezig waren. Wat is dat eigenlijk, trouwen? Wat 
doe je dan precies? En waarom? 
 

 

Reminder ouderbijdrage 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vind u brief over de 
ouderbijdrage vanuit de ouderraad (O.R.). In deze brief wordt 
uitgelegd waarvoor de ouderbijdrage wordt gebruikt. 
 
 
Bijzondere data: 
 
Vanaf 23 januari: Toetsweek 
 
26 januari: Voorleesontbijt 
 
26 januari: Project veilig met landbouwverkeer gr. 7+8 
 
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 

  

Project veilig met landbouwverkeer 
De groepen 7 en 8 zullen op 26 januari deelnemen met het 
educatieve programma Veilig met Landbouwverkeer. Hierin 
worden de verkeersregels en de gevaren in het verkeer met 
betrekking tot landbouwvoertuigen uitgelegd. De ouders van 
beide groepen hebben al een uitgebreide brief ontvangen 
over de inhoud van deze lessen. 
  

 


