
 
 
 
 

 
 
 

Datum:  21 januari 2016    Jaargang:  20                 Nummer:   21 

 

Nieuwe leerlingen: 

We verwelkomen Lieke Schoonbeek bij ons op school. We wensen je een fijne 

schooltijd op de KAS. 

 

Open dag op 27 januari: 

Mogelijk dat u al iets gezien heeft in een van de streekbladen, maar anders bij deze: 

Op woensdag 27 januari a.s. houden alle 32 scholen van Primenius (onze nieuwe 

stichting) een open dag. De open dag is bestemd voor ouders die mogelijk interesse 

hebben om hun kind bij ons op school te plaatsen (dus niet voor ouders van kinderen die 

al op school zitten, daar hebben we 17 maart weer een inloopavond als afsluiting van 

het project voor). Er is voor die belangstellenden gelegenheid om tussen 09.00 – 12.00 

u. een kijkje in school te nemen, terwijl de lessen gewoon doorgaan. 

 

LOT-controle 

LOT her-controle voor groep 1 van juf Miranda op dinsdag 26 januari 

en voor groep 5 van juf Anne-Marie en juf Esther op woensdag 27 januari 

 

Groep 1 en 2: 

In de kleuterbouw is aan een aantal kinderen een checklist logopedie meegegeven. 

Wilt u dit formulier uiterlijk woensdag 27 januari ingevuld weer inleveren? 

 

Groep 2 

We leren de letter w van winter!!!!! 

  

Feest in groep  3B/4B  

Vrijdag 29 januari is juf Lidy jarig. Die dag is het dus feest in 3B/4B. De kinderen 

hoeven die dag geen fruit en drinken mee te nemen. 

 

En feest  in groep 4A/5A. 

Maandag 25 januari viert juf Margo haar verjaardag met groep 4/5. Ook deze kinderen  

hoeven die dag geen fruit en drinken mee te nemen. ’s Middags gaan we wel naar de 

gym dus neem je gymkleren mee. Als je het leuk vindt, mag je verkleed op school 

komen. 

 

Aubade: 

Vrijdag 29 januari is de aubade voor alle jarigen in januari. Ook ouders die hun 

kinderen brengen en blijven kijken, worden uitgenodigd met de kinderen mee te zingen. 
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10-minutengesprekken: 

Op maandag 15 en dinsdag 16 februari a.s. is de tweede serie 10-minutengesprekken 

van dit schooljaar. Net als de vorige keer krijgt u van ons een uitnodiging voor een van 

deze dagen en een tijdstip. Wilt u hier vast in uw agenda rekening mee houden? 

 

Afscheid van juf Leidy en juf Lidy: 

De ouders/verzorgers van de kinderen van groep 3A en groep 3B/4B zijn via de e-mail 

al op de hoogte gesteld en mogelijk heeft u het daardoor al gehoord, maar zowel juf 

Leidy als juf Lidy gaan met ingang van 1 juni 2016 stoppen met werken, zij gaan met 

prepensioen. Na heel lang werkzaam te zijn geweest in het onderwijs vinden zij het 

goed zo en gaan een nieuwe fase van hun leven in. We bedanken hen nu al vast voor 

hun geweldige inzet (later zullen we dat ook nog officieel doen) en wensen hun nog 

heel veel gezondheid en geluk toe. 

 

Klasbord: 

Voor de kerstvakantie hadden we in het team al eens gesproken over 'Klasbord'.  

Klasbord is een app die we per groep kunnen inzetten voor een nieuwe vorm 

van communicatie met de ouders.  De app (voor zowel iPhone, smartphone als iPad en 

tablet) is gratis, beveiligd, afgeschermd en niet verplicht. Leerkrachten beheren de app 

en zijn in de mogelijkheid om berichten en foto’s van de groep te plaatsen. Door de 

ijzeldagen is het werken hiermee opnieuw ter sprake gekomen en er zijn een aantal 

collega’s die een pilot met 'Klasbord' gaan doen. Hoe het verder gaat merkt u gauw 

genoeg als u wordt uitgenodigd om u aan te sluiten. Eerst wordt het een en ander 

voorbereid en zoals het nu lijkt, zal de app volgende week operationeel worden voor de 

groepen: 1A, 1C/2A, 1D/2B, 4A/5A, 4C, 6A, 7B/8B en 8A. 

Indien nodig berichten we u daar volgende week nogmaals over. 

 


