
 
 Vrijdag 7 februari 2020 

 

 Agenda: 

 

Dinsdag 11 februari  Juf Annemarie afwezig i.v.m. nascholing, Juf Marja in groep 6 

Woensdag 12 februari Juf Petra afwezig i.v.m. BAPO 

Donderdag 13 februari Juf Ellen aan administratieve taken, juf Edith in groep 3a 

Vrijdag 14 februari Juf Margriet afwezig 

  

Maandag 24 februari Juf Petra afwezig van 24 februari t/m 2 maart i.v.m. aaneengesloten BAPO, 

juf Jacqueline staat deze dagen voor groep 4 

 

Donderdag 27 februari Juf Petra afwezig i.v.m. personeelsraad Tabijn 

Vrijdag 28 februari Juf Astrid, juf Thirza en juf Margriet afwezig i.v.m. schoolbezoek, juf Talitha 

in groep 8 

 

 

 

 

 

         

            

       

            

  
  

  

De jarigen van de komende 

twee weken: 

 
Megan Lensen, Teun Smit,  

Sven van Schie, Wesly Donicie,  

Nora bakker, Indya Rasch,  

Puck Ternede, Ramses Vet,  

Semmy van Burgsteden,  

Dani Kooter, Senna Bekkers 

 

 

Rapporten & gesprekken 
Vandaag hebben de leerlingen van de 

groepen 2 t/m 8 hun rapport mee naar 

huis gekregen. 

 

Volgende week en in de week na de 

voorjaarsvakantie zijn de ouder- en 

driehoekgesprekken gepland.   

 

Voor groep 8 staan de adviesgesprekken 

gepland. Deze week heeft u zich in 

kunnen schrijven, via Social Schools voor 

een gesprek.   

Welkom! 

 
Bas Keijsper is nu 4 jaar en 

mag elke dag naar school!! 

Hij zit in groep 1-2c bij juf 

Tamara.  

 

Van harte welkom Bas en 

veel plezier bij ons op 

school! 

 

 



                        

 

    

                       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

      

 

 

 
 

 

 

Oproepkracht voor lunchassistent gevraagd! 
 

Tineke Liphuijzen en Lysan Satoer zijn al jaren lunch-assistent bij ons op school. 

Op de maandag, dinsdag en donderdag halen zij rond de klok van 12.05 uur de 

leerlingen uit de 3 kleutergroepen op die op dat moment al klaar zijn met de lunch. 

 

De andere leerlingen blijven dan nog even bij de leerkracht in de groep om verder te 

lunchen. De leerlingen gaan dan met Tineke en Lysanne naar ’t landje om heerlijk 

buiten te spelen. Zij houden dan toezicht en krijgen om 12.15 versterking van de 

onderwijsassistente en/of een leerkracht.  Om 12.15 uur komen de andere leerlingen 

naar buiten om te spelen. 

 

Wij zijn op zoek een ‘oproepkracht’ die bij afwezigheid van Tineke of Lysanne (de lunch 

assistenten) zou kunnen invallen. De tijden zijn van 12.00 uur tot 13.00 uur en er 

staat een kleine vergoeding tegenover. Wilt u oproepkracht worden dan kunt u zich 

opgeven bij Petra.   

 

Alvast bedankt! 
    Wist je dat… 

 
 ….leesmotivatie ook bevorderd wordt 

door over boeken te praten? 

 ….voorlezen leuk blijft, ook voor de wat 

oudere kinderen? 

 ….zwakke lezers meer leesplezier 

ervaren wanneer u alvast een bladzijde 

voorleest, zodat uw kind al een beetje in 

het verhaal zit. 

 
De Kleine Heks’ (2018) 

 

FILM VOOR KINDEREN MET  
HUN OPA EN OMA  

op woensdag 19 februari (voorjaarsvakantie) 
 

Nederlands gesproken fantasiefilm, speelduur 103 minuten, 

voor kinderen van 6 jaar en ouder. 

 

Het verhaal: 

De Kleine Heks woont samen met haar raaf Abraxas diep in 

het bos. Ze is pas 127 - wat nog heel jong is voor een heks 

en mag nog niet naar het grote heksenfeest op de Bloksberg. 

Maar de Kleine Heks wil heel graag dansen met de andere 

heksen en rondjes vliegen op haar bezemsteel, dus ze besluit 

er stiekem heen te gaan. 

 

INFORMATIE: 

Woensdag 19 februari van 14.00 – 16.00 uur  

Zaal open om 13.45 uur.  

 

Kosten: kinderen € 1,-- incl. limonade en wat lekkers en 

opa’s en oma’s € 3,-- incl. koffie/thee en cake in de pauze.  

Locatie Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest.  

 

Kaartverkoop:  

Vooraf op het kantoor van de Stichting Uitgeester Senioren, 

1ste etage Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5  

te Uitgeest of aan de zaal (indien voorradig). 
Contact: Tel.nr. 319020 en mail s.u.s@inter.nl.net. 

 



  

          

 

 

         

 

 

  

 

 

Super ‘Carnaval’  
zaterdag 22 februari  

in speeltuinvereniging 
 ‘Kindervreugd’ Uitgeest.  

 

 

Kom verkleed in je gekste uitdossing! 

 

22 februari wordt het weer een gezellige  

Super ‘Carnaval’ zaterdag. Een groot feest in 

Kindervreugd vol met leuke activiteiten. 

 

Programma:  

 

9.30 uur zaal open,  

10.00-12.00 uur carnaval. Lekker hossen,  

12.00 - 13.00 uur bingo met mooie prijzen,  

13.00 – 14.00 uur lunch,  

14.00 – 15.00 uur workshop,  

Hier gaan we iets voor dieren maken. 

 

Inschrijven voor deze knotsgekke dag  

kan van 13 februari tot en met 20 februari! 

 

We hopen jullie allemaal te zien op dit knotsgekke 

feest! 

 

  

 


