
 

IN DIT NUMMER: 

 De beste wensen 

 Open Dag 

 Wist u dat …. 

 Studiedag 

 Koffieochtend OR 

 Nieuwe schoolbus 

Zaterdag 15 februari 2020 hebben wij 

een Open Dag op school van 11.00—14.00 

uur. U bent allen van harte welkom om  

onze school te komen bezichtigen.  

De koffie met 

zelfgebakken 

appeltaart staat  

voor u klaar! 

 

Herinnering voor alle ouders van wie wij nog geen ou-

derbijdrage hebben ontvangen.  

Wij verzoeken u vriendelijk om alsnog de ouderbijdrage 

te betalen. Mede hierdoor kan ook uw kind meedoen 

aan alle leuke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Car-

naval, Pasen en meegaan op kamp.  

Zonder uw bijdrage is dit echt allemaal niet mogelijk. Wij danken u bij 

voorbaat hartelijk voor uw bijdrage! 

We wensen u allen een  

goed en gezond 2020! 

Donderdag 13 februari zijn alle leerlingen 

vrij i.v.m. een studiedag voor alle  

medewerkers. 

Dankzij de sponsors van Concert at the Park, hebben 

wij voor het vervoer van onze leerlingen een mooie 

nieuwe bus kunnen kopen. 

De bus is gekocht bij Nissan dealer Cas Lamens, lid 

van de Ronde Tafel in Berkel en Rodenrijs. 

Wij zijn uiteraard heel blij met deze mooie nieuwe bus! 

Op vrijdag 17 januari organiseert 

de ouderraad weer een gezellige 

koffieochtend van 09.00.—10.30 

uur. U bent allen 

van harte welkom. 

Er is sprake van een staking op 30 en 31 

januari. Wij zullen u hierover zo snel 

mogelijk informeren. 



SO 

VSO 

Bruggroep D gaat samen met de logopediste 
werken om je beter te kunnen voorstellen, 
over jezelf te vertellen en je klasgenoten uit te 
nodigen om samen te kunnen spelen. Dit 
gaan zij leren met ondersteunende gebaren 

In de week van 3 februari zullen er weer ouderge-

sprekken plaatsvinden. U wordt hiervoor persoonlijk 

uitgenodigd. 

Het thema voor alle groepen is “HUIS”.  

Dit thema wordt in alle lessen toegepast. 

Onze winkel Rechtstreex….. 

Iedere donderdag en vrijdag is op de VSO afdeling de winkel open. Hier komen wijkbewoners en collega’s hun bestelling 

ophalen die ze via de webshop van Rechtstreex besteld hebben. Ook komt een aantal leerlingen van de VSO- afdeling de 

bestelling ophalen van hun ouders. 

 ’s Morgens komt de bestelling op een container binnen en de leerlingen van middengroep A en midden-

groep C zorgen er voor dat de bestelling per klant wordt klaargezet. Ze moeten hiervoor veel dingen afwe-

gen en soms werkzaamheden achter de computer doen en natuurlijk de klanten helpen! 

Nieuwsgierig geworden hoe het werkt? Ga naar www.rechtstreex.nl. Wij zijn afhaalpunt 110-morgen 
(Oud-Hillegersberg). 

Bruggroep C gaat op 
dinsdag 21 januari 
naar de  kinderboer-
derij voor een les over          
huisdieren. 

Vrijdag 31 januari verzorgen de Koekies en de 

Dikkies de feestelijke maandafsluiting. 

In januari zullen er in alle groepen de leerlingbesprekingen 
plaatsvinden. Alle leerlingen worden dan besproken.  

In de week van 3 februari zullen er weer oudergesprekken plaats-

vinden. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 

In januari zullen we ook weer starten met de “doe 

middag” 1 keer in de maand mogen de leerlingen dan 

kiezen uit allerlei leuke activiteiten die er op die mid-

dag te doen zijn.  

Het thema zal “SPORT” 

zijn voor alle groepen, zij 

maken er dan werkjes 

over, maken opdrachten 

en mooie tekeningen en 

doen natuulijk zelf ook 

veel aan sport. 

Wist u dat……. 

 Meester Giliam is per 6 januari gestart, deels bij de Ernies en 

deels als invalkracht. Wij heten hem van harte welkom en 

wensen hem veel plezier bij ons op school. 

 Juf Lieke weer terug is van zwangerschapsverlof, zij gaat 

weer invallen waar nodig is.  

 Steffie van de administratie ons per 1 maart gaat verlaten, wij 

zullen haar missen en wensen haar veel succes met haar 

nieuwe uitdaging. 

Op dinsdag 14 januari gaan de Fozzies en 

de Kermits naar de kinderboerderij. 

http://www.rechtstreex.nl

