
 
 
 
 

Nogmaals, ter herinnering: studiedag 10 februari 2020  
Alhoewel bij u bekend, nogmaals voor uw agenda: maandag 10 februari 2020 heeft het team een Studiedag.                 
Op deze maandag hebben de leerlingen dan ook VRIJ! 
 
Kleuterplein gedeeltelijk herstraat 
Vorige week is het kleuterplein gedeeltelijk herstraat. Immers, door de groei van de bomen was het                
kleuterplein niet meer egaal en ‘strak’. Dit geeft onveilige situaties voor onze kleuters. Nu is alles weer egaal                  
en strak. Dank aan onze onderhoudsmannen! 
 
Stage-lopen in groep 6 
Vanaf a.s. donderdag (6 februari) komt Jorne stagelopen in groep 6. Jorne volgt de deeltijd Pabo op de                  
Hogeschool in Leiden. Tot de zomervakantie zal hij elke donderdag in groep 6 aanwezig zijn en in overleg met                   
juf Karin (stagebegeleider) de lessen verdelen en verzorgen.  
 
Jorne zal zich richten op de opdrachten die horen bij fase 3 (van de 4) van zijn opleiding. Hierbij ligt de nadruk                      
op het aansluiten bij de onderwijsbehoefte en leerstijl van de verschillende leerlingen. Jorne geeft aan er veel                 
zin in te hebben, bij vragen kunt u hem gerust zelf benaderen.  
 
Vergadering Overblijfouders 
Op dinsdagavond 4 februari a.s. (19.00-20.00 uur) is er een vergadering van de Overblijfouders. Onderwerp:               
de nieuwe voorgestelde Overblijfregeling. Nadere informatie volgt! 
 
Vergadering Ouderraad 
De Ouderraad van onze school vergadert dinsdagavond 4 februari a.s.(20.00 uur). 
 
Voorbereidingen start groep 0 
Zoals vorige week bij u gemeld: het is de bedoeling om met ingang van maandag 2 maart aanstaande te                   
starten met groep 0. 
 
Samen met het Onderbouw-team, hebben we afgelopen dinsdag hierover doorgesproken: welke           
onderwijsmaterialen gaan we voor groep 0 gebruiken? In welke ruimte gaan we zitten? Welke kinderen mogen                
in groep 0 plaats gaan nemen? Etc..... 
 
We hebben besloten, omdat groep 0 een kleine groep is, dat een aantal kleuters, die vrij recent zijn                  
ingestroomd in de bestaande kleutergroepen, mee kunnen gaan doen met de nieuwe groep 0. Deze nieuwe                
groep start dan met 8 leerlingen en groeit door naar 15 leerlingen. Daardoor kunnen we alle kleuters de                  
volledige zorg en aandacht verlenen, die nodig is. 
 
Alle ouders/verzorgers van de op te starten groep 0 krijgen deze week een uitnodiging voor een                
Informatieavond-groep 0. Deze vindt plaats volgende week donderdag 6 februari om 20.00 uur. Welkom! 
 
Eerste rapport icm gespreksavonden 
In tegenstelling tot hetgeen in de jaarkalender schooljaar 2019-2020 staat aangegeven, hebben we besloten              
om het EERSTE rapport van dit schooljaar twee weken laten af te geven. Dus nu op donderdag 20 februari                   
2020. 
 
Door een iets langere periode te kiezen, zijn meer toetsgegevens beschikbaar, waardoor we een              
meer-compleet-leerresultaat van uw kind kunnen geven. Dus: onderwijskundig gezien, is het beter om het              
eerste rapport iets later af te ronden. 
 
Kortom: donderdag 20 februari a.s. krijgt uw kind het eerste rapport mee.  
 
De gespreksavonden, mede naar aanleiding van het eerste rapport, vinden ook later plaats, namelijk op               
maandag 2 maart en donderdag 5 maart; beide avonden van 18.30 uur. 



 
 
 
 

 
In de week van 10 februari krijgt u via onze administratie een uitnodiging voor de gesprekken, zodat het                  
rooster voor de voorjaarsvakantie klaar kan zijn. 
 
Schoolfruit volgende week 
 

 

 
● 1 sinaasappel per 2 leerlingen; 
● 1 rettich per 10 leerlingen; 
● 1 galia meloen per 14 leerlingen. 

 
Viering vrijheid in gemeenten (5) 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Het kunstwerk Levenslicht is donderdag 16 januari 2020 in Rotterdam gepresenteerd. Het werk van              
kunstenaar Daan Roosegaarde is gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 2020. Het bestaat                  
uit 104.000 lichtgevende stenen en verwijst naar het aantal Holocaustslachtoffers uit Nederland. Op 27              
januari, exact 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz, vindt de jaarlijkse Holocaustherdenking plaats. 
 
Terugblik herdenking 75-jaar bevrijding in Vinkeveen (van Hanna van Sligtenhorst) 
 
Gisteravond (dinsdag 28 januari) was een gedeelte van het monument levenslicht naar Vinkeveen gekomen.  
 
Levenslicht is een monument dat staat voor 75 jaar bevrijding van de holocaust. Levenslicht is een monument 
van 104 000 stenen elke steen staat voor een slachtoffer van de holocaust. Dinsdagavond was de herdenking.  
 



 
 
 
 

Het begon met een inleiding van onze loco burgemeester Rein Kroon. vervolgens gingen alle scholen om de 
beurt naar het monument en legden er een steen neer. Elke school had ook iemand of meerdere mensen die 
een gedicht voorlas of lazen. Toen dat klaar was gaven een paar kinderen van de theaterschool uit Abcoude 
een klein toneelstukje.  
 
Tenslotte sloot de loco burgemeester af . Aan het einde kon je nog het monument van dichtbij bekijken. 
 
geschreven door Hanna van Sligtenhorst  
 
Tenslotte 

U allen een prettig weekend toegewenst! 
 
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan! 
 
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur 

 

 

 
 


