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Op onze school zorgen wij samen voor een plezierige en veilige leeromgeving, waar we: 

Elkaar respecteren 

Naar elkaar luisteren 

Duidelijk met elkaar communiceren 

Het goede voorbeeld geven 

Afspraken nakomen 
 
 

Trefwoord 
Week 5 t/m 7 (31 januari t/m 18 februari): Bewonderen   
Inhoud: Over wat bewondering oproept en ons vermogen tot 
verwondering. Over wat bewondering van mensen kan betekenen. Over 
het wonder van het kleine en kwetsbare.  
Bijbel: De storm op het meer; het delen van vijf broden en twee vissen; 
het geloof van de Romeinse officier; het toekeren van de andere wang; 
de vraag aan de rijke jongeling; het kleine mosterdzaadje (Lucas 6, 9 en 
17. Matteüs 8, 14 en 19).   
  
Week 8/9 (wisselweek) en 10 (21 februari t/m 11 maart): Meedoen   
Inhoud: Over de uitnodiging om mee te doen; over de motieven achter de keuze voor engagement of 
afzijdigheid.  
Bijbel: Meedoen aan het Koninkrijk van God. De gelijkenissen van de zaaier, het grote feest en de 
bruidsmeisjes (Matteüs 5, 13, 22 en 25).  
  

Meedraaiochtend ouders van Plusklasleerlingen 
De meedraaiochtend voor de ouders van de plusklasleerlingen gaat dit jaar i.v.m. de 
coronamaatregelen niet door. 

 
10 min gesprekken en de adviesgesprekken groep 8. 

Zoals in de mail al stond aangegeven, hebben wij als team 

besloten de rapporten vrijdag 11 februari mee te geven. 

Voorgaande  betekent wel, dat de start van de 10 min 

gesprekken dan ook een week wordt verschoven naar 

maandag 14 februari.  De ouder(s)/verzorgers ontvangen via 

teams een uitnodiging voor dit gesprek. De data van de 

adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 worden 

binnenkort bekend gemaakt. 
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Afronding ouderbetrokkenheid 3.0 
Woensdag 26 januari  hebben wij als school 
het traject ouderbetrokkenheid 3.0 positief 
afgerond.   
De audit bestond uit gesprekken met ouders 
van de klankbordgroep, leerlingen van de 
leerlingenraad en leerkrachten.  De 
bevindingen staan vermeld in een verslag, 
dat binnenkort op de site wordt geplaatst.  
Wij willen alle ouders, leerlingen en 
leerkrachten die mee hebben gewerkt aan 
deze audit hiervoor hartelijk bedanken.  
 
Onderhoud schoolplein. 
In de klankbordgroep hebben we met elkaar gesproken over het instellen van bepaalde commissies 
die ons kunnen ondersteunen bij schoolse activiteiten.   
Ouders van de klankbordgroep kwamen dan ook met het voorstel om eventueel pakes of andere 
familie leden  te vragen om ons te helpen de perken e.d. rondom het schoolplein weer “voorjaar 
klaar” te maken. 
Binnenkort verschijnt  daarom een oproep op Parro om ons te helpen, die niet alleen bedoeld is voor 
ouders.(s)/verzorgers.  
Alvast bedankt voor de reactie.  

 
Aanwezigheid Pieter op de Klinkert februari 2022 
Vrijdag 11 februari ( ’s morgens) 
Dinsdag 15 februari 
Woensdag 16 februari 
Vakantie 

Maandag 28 februari ( ’s middags) 
 

Onze jarigen in februari 
• Fenna    3 febr.  Groep 8 

• Nynke    4 febr.  Groep 7 

• Nienke    9 febr.  Groep 4 

• Fedde    16 febr.  Groep 2 

• Alissa    20 febr.  Groep 8 

• Sterre    28 febr.  Groep 8  

 
Alvast noteren: 

  Dinsdag 1 maart    -   Bijeenkomst klankbordgroep 
  Maandag 7 maart    -   Meesters en Juffendag 

Maandag 7 maart  - school-voorlezen 
Vanaf maandag  28 maart - Week van het geld 
Woensdag 30 maart  . - Nije Gaast dei ( alle leerlingen vrij) 


