feb: nr 19
Belangrijke data:
05-02 Studiedag. De school is gesloten.
07-02 Inloopochtend georganiseerd door de OR en MR. De koffie en thee staan klaar.
12-02 Intekenen voor de rapportgesprekken van volgende week.
16-02 Rapporten mee naar huis.
19-02 De week van de tien-minuten gesprekken. De gemeenschappelijk avond is op
donderdag.
20-02 Informatieochtend nieuwe ouders.
20-02 Verslag van het inspectiebezoek. Start 20.00 uur
23-02 Koekjesdag

Nieuws uit de school.
● De afgelopen week zijn de definitieve verwijzingsgesprekken voor de groepen 8
geweest.
● Vorige week vrijdag hebben alle kinderen uit groep 3 hun
letterdiploma gehaald. De diploma’s werden uitgedeeld door de opa
van Kim en Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Opa weet altijd
heel veel verhalen te vertellen.
● Twintig februari geven Mirjam Leinders ( bestuursvoorzitter) en Will van Rossum
uitleg over het afgelopen inspectiebezoek. De avond begint om 20.00 uur. Het
rapport van de inspectie zal, zodra het klaar is, op de website van de school staan.
● Afgelopen week waren de nationale voorleesdagen. In alle groepen werd door
ouders voorgelezen. Ook werd in verschillende klassen door de bovenbouw
voorgelezen. Kortom er was extra veel aandacht voor het lezen door de hele school.
Op de website staan een aantal foto’s van deze activiteit.
● Op de informatieavond van “Klein Amsterdam” ( een nieuwe school die na de
zomervakantie gaat beginnen) werd aan iedereen verteld dat de school gebruik zou
kunnen maken van de gymzaal van IKC NoordRijk. In een gesprek dat eerder is

geweest met “Klein Amsterdam” hebben wij aangegeven dat daarvoor helemaal
geen ruimte is. Wij gebruiken de zaal de hele week. Het is dan ook zo dat “Klein
Amsterdam” zal moeten uitwijken naar een andere locatie.
● In de week van 19 februari zal Jump-in les komen geven aan de groepen 3 t/m 8 over
een gezonde lunch. Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van
kinderen. Daarom willen wij gezond eten voor iedere kind makkelijk maken op
school. Daar hebben wij de hulp van ouders en verzorgers nodig!
● Een gezonde beleg keuze uit de schijf van vijf kan zijn:
- Halvarine of margarine uit een kuipje
- 20+ en 30+kaas, smeerkaas, la vache qui rit, zuivelspread, hüttenkäse,
mozzarella, zachte geitenkaas.
- Ei (gebakken, gekookt)
- 100% notenpasta en pindakaas zonder zout en suiker
- Zelfgemaakte hummus zonder zout.
- Zalm, makreel, forel, tonijn, sardines of haring.
- Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, radijs, gebakken
champignons, gegrilde courgette, avocado, banaan, appel en aardbei.
Broodbeleg suggesties buiten de schijf van vijf:
- Pindakaas
- Hummus
- Kipfilet, kalkoenfilet, ham, boterhamworst, leverpastei, knakworst,
runderrookvlees, filet american, grillworst.
- Tonijn-,sellerie-, zalm-, en eiersalade, sandwichspread.
- Jam (halve), vruchten- of chocolade hagelslag, chocoladevlokken, honing of
appelstroop.
Een tip: Beleg altijd dun en zorg voor variatie.
● De rapporten gaan vrijdag 16 februari met de leerlingen mee naar huis.
● In de week van 19 februari zijn de tien-minuten gesprekken. De donderdag is de
gemeenschappelijke avond waarop u kunt intekenen als u meerdere kinderen op
school heeft zodat u maar een avond naar school hoeft te komen.
● Ik wens u een fijn weekend en tot maandag.

In de maand februari bakken wij een taart voor
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Tieme Bekker (2012)
Claudio Krul (2009)
Isra Zahri (2013)
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1-2E Nadia
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Siyar Ahmadi (2012)
Romaissa Bohassani (2009)
Risha Parmessar (2011)
Jarique Stelling (2013)
Hakan Secen (2009)
Andi Meegdes (2010)
Jayden van den Hooven (2009)
Silver Krumeich (2013)
Tugra Can Ozkan (2006)
Thaylina Rijsdijk (2008)
Michelle Taat (2010)
Ilias Bosch (2006)
Pyke Winnubst (2012)
Vuk Jevremovic (2009)
Jeraih Thodé (2010)
Safae Madrouni (2006)
Fay-Lynn Sandel (2013)
Maroua Madrouni (2009)
Arezoe Nikbakht Fini (2010)
Tess Boxma (2009)
Senna Bergsma (2012)
Sophie Hermans (2009)
Rachida Wooter (2011)
Rayan Salmi (2006)
Xiomara Wolfjager (2007)
Lotte Jari Hartel (2013)

1-2D Ahu/Tamara
5B Latif
3A Mandy
1-2A Mirjam/Ismahan
5A Wouter/René
4B Kim/Marieke
5A Wouter/René
1-2A Mirjam/Ismahan
8A Paulina/Elsemartha
6A Hurvy
4A Margie
8B Elsemartha/Alten
1-2A Mirjam/Ismahan
5A Wouter/René
4B Kim/Marieke
8B Elsemartha/Alten
1-2D Ahu/Tamara
5B Latif
4B Kim/Marieke
5B Latif
1-2B Anouk S./Nina
5A Wouter/René
3C Mirjam/Merel
8B Elsemartha/Alten
7A Trudy
1-2B Anouk S./Nina

