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Agenda 

23-01 t/m 01-02  
07-02  
11-02 t/m 15-02 
15-02 
22-02 
25-02 t/m 01-03 

Nationale voorleesdagen 
Eerste rapport 
10 min gesprekken 
Toneel groep 3 
Studiedag; leerlingen vrij 
Voorjaarsvakantie 

 
Gevonden voorwerpen 
Onder de kapstok bij de keuken, staat een mand met 
gevonden voorwerpen. Als u iets mist, dan kunt u 
daar zoeken. Na de voorjaarsvakantie zullen wij de 
(goede) spullen bij de Kringloopwinkel aanbieden. 

Met pensioen   
Bij aanvang van de voorjaarsvakantie zal ik met 
vervroegd pensioen gaan.  
Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier, samen 
met het team gewerkt aan de fusie die heeft 
geresulteerd in onze prachtige school  
OBS Twister. Ik ben trots op het resultaat en hoe de 
school nu draait. Dit maakt dan ook dat ik met een 
goed gevoel kan stoppen. 
Ik wil het gehele team, de ouders en vooral natuurlijk 
de kinderen bedanken voor de samenwerking, het 
vertrouwen en plezier dat ik heb gehad in mijn werk.  
De periode van de voorjaarsvakantie tot de 
meivakantie zal ik nog gebruiken om lopende zaken 
af te ronden en/of over te dragen aan mijn collega 
IB’er Esther.  
 
Ina Zoons  

Juf Ina bedankt voor alles…. 
Zoals u kunt lezen heeft juf Ina  besloten van haar 
welverdiende pensioen te gaan genieten. Zij is 
inmiddels bijna 40 jaar werkzaam in het onderwijs. 
Met recht kunnen we spreken van iemand die met 
passie heel veel tijd aan onderwijs en kinderen heeft 
gegeven. Als team willen we Ina bedanken voor 
alles wat ze voor ons,maar ook voor het onderwijs 
heeft betekend.  
Juf Ina heeft aangegeven haar afscheid bescheiden 
te willen houden. Natuurlijk zullen we samen met de 
kinderen juf Ina in het zonnetje zetten (21 februari) 
De wijze waarop u haar iets persoonlijks kunt 
meegeven zullen wij op een later moment met u 
delen. 

Bieb-ouders gevraagd 
Dit jaar zijn wij begonnen met een schoolbibliotheek. 
Buiten leesboeken hebben we informatieve boeken 
en zelfs Engelse leesboeken. Alle kinderen hebben 
de mogelijkheid om 2 keer per week hun boek te 
kunnen ruilen als ze deze hebben uitgelezen en er 
een boekverslag van hebben gemaakt. Helaas lukt 
het ons niet om de kinderen twee keer per week 
deze mogelijkheid te geven en hebben we uw hulp 
hard nodig. Als er meerdere ouders zich opgeven 
kunnen we een poule maken, zodat u niet elke week 
aan de beurt bent. Helpt u ons in het kader van onze 
visie “samen betrokken leren”? 
U kunt zich opgeven bij juf Kim (ma, vrij groep 4 en 
op dinsdag ambulant). 

 Lesaanbod groep 1 en 2 
Vanaf de kerstvakantie gaan de kinderen van groep        
2 op de maandagmiddag (omdat we dit jaar de         
mogelijkheid hebben) met juf Ellen mee en krijgen        
les in het lokaal van groep 3. Dit doen we ter           
voorbereiding. De kinderen zijn deze middag bezig       
met voorbereidend schrijven, lezen en rekenen.      
Verder spelen de kinderen ook met elkaar. De        
kinderen van groep 1 gaan samen met juf Yneke         
werken en spelen.  
 

 



 

Leerlingpeiling sociale veiligheid 
Zoal eerder vermeld hebben wij een 
leerlingtevredenheidspeiling in de groepen 5 t/m 8 
afgenomen. Van onze school hebben 88 leerlingen 
de vragenlijst ingevuld. De responsgroep bestond uit 
47%  jongens en 53% meisjes. 
De resultaten worden vergeleken met meerdere 
landelijke referentiegroepen.  
De uitslag gebruiken wij om het kwaliteitsbeleid van 
de school vorm te geven. 
De leerlingen het welbevinden als cijfer een 8,2 en 
de sociale veiligheid een 8,7  Wij zijn blij met deze 
uitslag. 
In onderstaand overzicht ziet u uit welke rubrieken 
de vragenlijst is opgebouwd. 
 

Welbevinden 8,2 

School 8,4 

Zelf 7,3 

Groep 9,0 

Sociale veiligheid 8,7 

Ervaren 8,8 

Fysiek 8,6 

Wanneer u het rapport wilt lezen bent u- na afspraak 
vooraf- van harte welkom op school. 
 

Beste ouders , 
 
Donderdag 21 februari organiseren wij 
een onesie dag. Op deze dag mag ieder 
kind een onesie aan.  
Als uw kind geen onesie heeft, kan hij/zij 
iets anders aantrekken waar hij/zij mee 
kan chillen (geen pyama). 
Wij hebben er in ieder geval zin in! 
 
vriendelijke groet van Eline en Dina uit 
groep 7 
 

 

 

Toneelvoorstelling groep 3 
Op vrijdag 15 februari is de toneelvoorstelling van 
groep 3. Wij willen graag om 11.15 uur starten. De 
ouders en grootouders van deze kinderen zijn van 
harte welkom.  Wij zijn al hard aan het oefenen en 
hebben er zin in.  Noteert u deze datum in uw 
agenda? Tot dan! 

 Parkeren van auto’s 
Het parkeren van auto’s geeft nogal eens 
problemen. Vooral nu het wat vaker regent of koud 
is. Wij verzoeken u nogmaals om uw auto alleen in 
de parkeervakken te parkeren en niet voor een uitrit 
of langs de stoepen. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 

 

 
 
 

 


