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Fijn (lang) 
weekend! 

De kinderen van de groepen 0 t/m 3 
hebben vandaag, vrijdag 23 januari, en 
a.s. maandag 26 januari vrij i.v.m. een 
lang weekend. Iedereen een heel fijn 

weekend toegewenst ! 

 
 

Geen gym 

De gymles van groep 6 gaat op maandag 
26 januari ’s morgens niet door. De 
kinderen worden gewoon op school ver-
wacht. ’s Middags gaan ze dan met de 
leerkracht om 13.15 uur naar de gym-

zaal voor een aangepaste gymles.  

 

Ziek, ziek en 

nog eens ziek 
In de afgelopen weken kregen we heel 
veel ziekmeldingen. Veel gezinnen kam-
pen met de griep. Voor wie dat ook nu 
nog geldt: van harte beterschap toege-

wenst!  

Juf Riny en juf Natascha hebben meer 
dan de griep. Hierdoor zijn zij tot hun 
en onze spijt langdurig afwezig. Juf 
Lynn valt voor hen in. Helaas was ook 
zij deze week ziek. Wij hopen dat zij er 
volgende week weer kan zijn, tot Riny 

en Natascha weer terug zijn.  

Allemaal van harte beterschap!  

                 Het Letterpalet 

Voorwoord 
 

Toetsen zijn er om te doorstaan 

Doorstaan wij vandaag de toets der kritiek? 

In de aanloop erheen voel je je ziek 

Overmand door de twijfel aan hoe het zal 

gaan 

 

Je handen zijn klam van pure paniek 

Je voelt meer dan anders je hartspier slaan 

Je leeft in een zelfondermijnende waan 

Je gezicht vertoont trekkingen in zijn  mi-

miek 

 

 

Maar er schijnt ook een soort van toets 

te bestaan 

Die primair bedoeld is om van te leren 

Geen slagen of zakken, niet selecteren 

Maar gewoon om te zien hoe je verder 

moet gaan 

 

Geen schapen; geen bokken; geen ko-

ren; geen kaf 

Een proef met een leerwinst en zonder 
een  straf 
 
           - Jaap van Lakerveld - 
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Uitnodiging 10-
minuten-
gesprekken 

Op donderdag 12 februari vinden de 10
-minuten-gesprekken plaats. Volgende 
week nodigen wij u hiervoor uit via 
Basisschoolnet. Per leerkracht ontvangt 
u een uitnodiging. Tegelijk met het 
sturen van de uitnodiging zet de leer-
kracht de kalender van de groep met 
de beschikbare tijden voor u open. Op 
de kalender(s) plant u uw kind(eren) op 
het tijdstip in, dat u wilt. Eerst stellen 
we ouders met meerdere kinderen in 
de gelegenheid te plannen, zodat 
meerdere gesprekken gemakkelijker na 
elkaar gepland kunnen worden. Twee 
dagen later de ouders met één kind. 
Het is voor ons voor het eerst dat we 
het plannen op deze manier doen. We 
hebben hierover goede ervaringen ge-
hoord, maar weten natuurlijk nog niet 
100% zeker of het ons ook gaat lukken 
om dit foutloos te regelen. We doen 
ons best, want het zou voor u en ons 
veel mailtjes en geregel schelen! 
Mocht het toch niet lukken op de 
nieuwe manier (waar wij niet vanuit 
gaan), dan plannen wij als vanouds alle 
gezinnen in. Wilt u het tijdstip dat u 
plant gelijk in uw agenda zetten? U 
ontvangt namelijk geen bevestigings- 
of herinneringsmailtje hiervan (om het 
aantal mailtjes beperkt te houden). Bij 

voorbaat dank voor de samenwerking! 

 

GGD 

Op woensdag 4 maart van 8.30 – 9.30 
uur en op woensdag 17 juni van 10.45 – 
12.00 uur heeft Maria Krabbenborg, 
jeugdverpleegkundige bij GGD Noord- 
en Oost Gelderland inloopspreekuur op 

onze school. 

Wilt u gebruik maken van dit spreekuur 
dan kunt u bij haar binnenlopen of een 
afspraak maken via de mail: 

m.krabbenborg@ggdnog.nl. 

Luizeninfo 

Onze leerlingen op school zijn weer 
luisvrij. Afgelopen maandag is er weer 
gecontroleerd en is er geen luis/neet 
gezien. Bedankt namens ons en de kin-
deren dat u minder staartjes, vlechtjes 
en gel heeft gebruikt. De volgende 
luizencontrole is op de eerste maandag 
na de voorjaarsvakantie, op 2 maart,  
‘s ochtens om 8:15/8:30 uur.             
Blijft u ondertussen alert en blijft u uw 
kind  wekelijks  controleren, dan hou-

den we onze school luisvrij. 

Evaluatie con-
tinurooster 

Op basis van de resultaten van de en-
quête over de schooltijden, hebben wij 
met ingang van dit schooljaar het con-
tinurooster ingevoerd. Een halfjaar 
werken wij hier nu mee. Graag willen 
we weten hoe u dit bevalt en of er 
aandachts-/verbeterpunten zijn. Hier-
voor ontvangt u binnenkort per mail 
een korte digitale vragenlijst. Zou u 

die in willen vullen? Bij voorbaat dank!  

Open huis! 

Op dinsdag 27 januari a.s., van 19.00– 
21.00 uur en op woensdag 28 januari 
van 9.00 – 11.00 uur houdt onze school 
open huis voor ouders van een kind dat 
dit schooljaar 4 jaar zal worden. Deze 
ouders krijgen een brief van de ge-
meente waarin zij verzocht worden 
hun kind voor 3 maart a.s. aan te mel-
den op de school van hun keuze. We 
hopen dat veel ouders een kijkje ko-
men nemen op onze school.  
Mocht u mensen kennen in uw omge-
ving die hiervoor in aanmerking ko-
men, dan zou u hen hierop kunnen 
attenderen. Ook kunt u voor hen een 
informatietas meenemen van onze 
school. Deze tas kunt u ophalen bij 
Ineke of bij Mark. Naast dit open huis 
kunnen ouders uiteraard ook op een 
ander tijdstip de school bezoeken. Wel 
vinden we het fijn dat daarvoor een 
afspraak gemaakt wordt. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Typexamen 

Op dinsdag 10 februari a.s. vindt het 
typexamen plaats. Wij wensen alle 

deelnemers heel veel succes toe! 

 

Oud papier 

Met hulp van een aantal ouders en met 
name van de kinderen uit groep 7-8 is 
het ook dit keer gelukt om de oud pa-
pier container weer goed gevuld te  

krijgen.  

Allemaal heel hartelijk bedankt!

Minnette Onnink 
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Nieuws uit de 
groepen 

Hiervoor verwijzen wij u naar Basis-
schoolnet”, onder het tabblad 
"Groepen".  
Onder het tabblad "Foto’s"  vindt u 
nieuwe foto’s van: 
● schaken Plusklas 
● voetbaltoernooi groep 1 t/m 5 
● voorlezen door groep 5 
● verjaardag juf Alies 
● bezoek aan de bibliotheek 
● spreekbeurten. 
 
 

Meeleven 

Een aantal gezinnen hebben de afge-
lopen weken te maken gehad met het 
plotseling overlijden van een dierbaar 

familielid.  

We willen iedereen die hier mee te 
maken heeft of heeft gehad heel veel 
sterkte wensen voor nu, maar zeker 

ook voor de toekomst. 

 
 

Even 
voorstel-
len 

Hallo allemaal! 

Ik ben de nieuwe stagi-
aire bij de BSO. Ik kom 
hier op maandag en dinsdag van 2 uur 
’s middags tot 6 uur ’s avonds. Ik zal 

me eens even voorstellen: 

Ik ben Yliane ter Bogt uit Groenlo, ik 
ben 17 jaar en ik ga naar het Graaf-
schapcollege in Groenlo. Ik zit in het 2e 
leerjaar van de opleiding tot pedago-
gisch medewerker kinderopvang niveau 
3. Ik woon thuis met mijn vader, mijn 
moeder en mijn hondje. Ik houd van 
skeeleren, muziek luisteren, tekenen 
en naaien. Ik heb daarnaast ook een 
bijbaantje bij CSU Marveld 
(schoonmaakster) op maandag en vrij-

dag als ik vrij ben. 

Ik hoop van deze stageplek heel veel te 
leren, en voor zover ik het nu heb ge-

zien wordt het hartstikke gezellig! 

Tot ziens! 

Yliane ter Bogt 

 

 

 

 

 

Jarig 
We feliciteren op: 
 
26-01  Natascha Kist uit groep 0-1-2 B 
26-01  Sem Brouwer uit groep 5 
31-01  Jelte te Lintelo uit groep 8 
31-01  Casper Bullée uit groep 7 
01-02  Loïs Koldeweij uit groep 1A 
06-02  Amara Zuthof uit groep 3 
 
Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  

Bijlage 

U ontvangt bij dit Letterpalet even-
eens de activiteitenkalender  van fe-
bruari. 


