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Agenda 
  

 
 
5 februari  Touwtrektoernooi 
7 februari  Studiedag (alle lln vrij) 
10 februari  Laatste dag schoolfruit 
10 februari  Verzetstrailer groep 7/8, 

fiets mee! 
17 februari  Rapport mee 
20 t/m 24 februari Oudergesprekken 
21 februari  GMR-vergadering  
27 feb. t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 
6 t/m 10 maart Oudergesprekken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Flessenactie 
Op vrijdag 13 januari hebben we onze jaarlijkse flessenactie gehouden. Ook dit jaar hebben 
we weer een mooi bedrag voor de school opgehaald. Met de totale opbrengst van  
€702,40 kunnen we een mooie, nieuwe geluidsinstallatie aanschaffen. Het bedrag wat over 
blijft, besteden we aan Engelse materialen. 
 

 
Schoolfruit 
Vrijdag 10 februari is het alweer de laatste dag dat we van het schoolfruit kunnen genieten. 
Een aantal ouders heeft zich hier wekelijks voor ingezet, door vele appels te snijden of 
mandarijnen te pellen. Betreffende ouders, namens de kinderen hartelijk dank! We hopen 
natuurlijk dat we de ingeslagen weg kunnen voortzetten en dat jullie de kinderen fruit mee 
willen blijven geven naar school. 

 
 

Verzetstrailer 
Ook dit jaar organiseert de  Stichting Nationale Feest-en Herdenkingsdagen te Borculo 
samen met de Oranjevereniging Geesteren weer een activiteit  in aanloop van de 
Herdenkingsdagen op 4 en 5 mei.  De leerlingen uit de groepen 7 en 8  nemen, op 10 
februari, deel aan het Verzetsmuseum ‘Junior op wielen’. 

De trailer bestaat uit vier kamers waarin de verhalen van Eva, Jan, Nelly en Henk worden 
verteld. Door middel van filmpjes en opdrachtenboekjes worden de leerlingen meegenomen 
in deze verhalen. De leerlingen komen meer te weten over het dagelijks leven, de 
Jodenvervolging, het verzet en hoe het is om in een NSB-gezin te leven. 
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Rapport/Contactmomenten 
Vrijdag 17 februari krijgen alle leerlingen het eerste rapport mee naar huis.  
Vanaf maandag 6 februari, 15.00 uur kunt u zich via Parro inschrijven voor de 
oudergesprekken. 
In de week van 20 februari en 6 maart staan de oudergesprekken gepland. 

 Tijdens deze momenten worden de cognitieve en sociaal emotionele resultaten/vorderingen 
van uw kind(eren) besproken.  
 
Groep 8 krijgt naast het rapport ook het definitieve advies mee voor het Voortgezet 
Onderwijs. De leerkrachten van groep 8 gaan proberen om alle gesprekken voor de vakantie 
te plannen, zodat na de vakantie iedereen zich kan aanmelden bij het VO. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen van groep 8 bij deze gesprekken aanwezig zijn. 
 

 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Vanuit de methode KWINK, voor de sociaal emotionele ontwikkeling, zullen we de 
aankomende periode werken aan verschillende onderwerpen.   
In de bijlage vindt u een ouderbrief met informatie over de aankomende 5 lessen. Ook zit er 
een koelkastposter bij. Hierdoor kunt u de actuele thema’s ook nog eens thuis bespreken 
met uw kind(eren).   
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