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CHINEES NIEUWJAAR 
Afgelopen vrijdag hebben wij het Chinees Nieuwjaar 
gevierd. Het was een ontzettend leuke dag, waarin de 
kinderen ondergedompeld waren in de Chinese cul-
tuur. Iedere groep had een starttijd gekregen om on-
der de Chinese draak in de bibliotheek te leren over 
het nieuwjaar en het lied dat daarbij hoort, gebruiken 
en tellen tot 10 in het Chinees. Daarna gingen ze met 
de groep naar de gymzaal, deze was ingericht met di-
verse activiteiten: leren over de dierenriem, tattoos 
zetten, een bami-race en een buffet van allerlei Chi-
nese lekkernijen.  
 
Door ieder jaar aandacht te besteden aan 1 van de cul-
turen die onze school rijk, kunnen wij onze kinderen 
kennis laten maken met groepen in onze samenleving. 
Zo leren wij elkaar goed kennen en waarderen. En bo-
vendien is het ontzettend leuk! 
 
Het culturele feest was niet mogelijk geweest zonder 
hulp. Wij hebben het geluk een fantastische or te heb-
ben en ouders binnen de school die graag meehelpen. 
Namens alle kinderen en het team willen wij hen dan 
ook ontzettend bedanken. Zonder hen zijn deze activi-
teiten niet mogelijk!  
 
 
 
 
 
 

BABYNIEUWS 
Juf Lizette Oudshoorn (intern begeleider) is al een 
poosje met zwangerschapsverlof. Vlak voor de kerst is 
zij bevallen van een zoon: Tigo! Hij maakt het goed en 
is al een echte charmeur voor alle visite. Na de meiva-
kantie zal Lizette weer starten met haar werkzaamhe-
den. Tot die tijd neemt Annet Sandberg de leerlingen-
zorg over.  
 

VERKEERSSITUATIE 
Bij het halen en brengen van de kinderen waren er in 
het verleden veel problemen met parkerende auto’s 
en filevorming. Gelukkig gaat dit al een stuk beter. 
Echter, af en toe ontstaat er toch een voor kinderen 
onveilige situatie. Daar willen wij graag iets aan doen. 
Samen met gemeente en politie hebben wij al ge-
sprekken gehad over hoe de situatie te verbeteren. Er 
liggen nog kansen hiertoe. Daarom hebben wij nu ook 
contact gezocht met Veilig Verkeer Nederland. U heeft 
een enquete ontvangen. Wanneer u deze nog niet 
heeft ingevuld, dan zouden wij het erg waarderen 
wanneer dit alsnog gedaan wordt. Samen zorgen wij 
ervoor dat de kinderen op een veilige manier door de 
wijk bewegen! 
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RAPPORTEN EN GESPREKKEN 
Op 10 februari a.s. zullen de leerkrachten de digitale 
omgeving Mijnrapportfolio openzetten. Dit gaan we 
voor het eerst doen! We vinden het best spannend, 
omdat wij zelf ook nog niet helemaal bekend zijn met 
alle mogelijkheden van de omgeving. We moeten over 
een paar dingen nog school-brede afspraken maken. 
Wellicht zullen er daarom gaandeweg het schooljaar 
nog wat dingen worden aangepast die ons -vanaf we 
het ook echt gaan gebruiken- toch beter lijken om aan 
te passen. In Mijnrapportfolio vindt u ook het rapport 
van februari 2023 van uw kind. In ‘documenten’ vindt 
u uitdraaien van de Kijk!, Cito of gymnastiek. In de bij-
lage van deze mail vindt u een handleiding om in Mijn-
rapportfolio te komen. Ons streven is om de kinderen 
uiteindelijk zelf ook in de omgeving te laten werken. 
Dit op zijn vroegst volgend schooljaar.  
 
IN DE BIJLAGE VAN DE MAIL DUS OOK DE HANDLEI-
DING MIJNRAPPORTFOLIO, LEEST U DEZE GOED? 
 
De oudergesprekken zijn van 13 t/m 17 februari. 
Groep 8 wijkt hier vanaf ivm de advisering v.o. Als het 
goed is, heeft iedere leerkracht de inschrijving open-
gezet in Social Schools.  

 
KORT 
-deze week was het de voorleesweek, we lazen heer-  
  lijk in alle groepen (voor) 
-we hebben momenteel veel rondleidingen voor  
 komend schooljaar van kinderen die 4 jaar worden 
-er komen browserbakken voor prentenboeken in de  
 bieb, handig voor kleuters, ze kunnen rijden 
-de kerstgezinnen waren erg dankbaar, ze stuurden  
 leuke foto’s, die lieten we zien in de klas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data februari: 
 

-MijnRapportfolio open  10-2 

-oudergesprekken 13-2 t/m 17-2 

-studiedag 24-2 (kinderen vrij) 

-voorjaarsvakantie 27-2 t/m 3-3 

 
Volgende nieuwsbrief: 6-3 

 


