
Nieuwsbrief 

Januari  

We gaan de ruimte in! 

Om te beginnen wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar en alle goeds 
voor 2019! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en weer op 
kunnen laden voor de schoolweken die voor ons liggen. 
 
Elke maand vertellen we u in de nieuwsbrief iets over de laatste 
onderwijsontwikkelingen in onze school. Vandaag zijn we gestart met het nieuwe thema “De 
Ruimte”. Na een rondje door de school (mijn zoektocht naar het vertrekpunt naar de ruimte), is 
het thema met alle leerlingen gestart in de aula. “Hoe kom je in de ruimte?”, “Wat heb je 
onderweg en in de ruimte nodig?”, “Hoe ziet zo’n reis eruit en waar moet ik rekening mee 
houden?” Dit zijn allemaal vragen geweest die aan bod gekomen zijn. De kinderen waren erg 
enthousiast en hadden al snel genoeg ideeën. De komende weken zullen zij deze in de klas 
uitwerken. Resultaten zijn ditmaal te zien in ons atelier (overblijflokaal). Dit lokaal wordt 
omgetoverd tot een heus ruimtestation waarin alles verzameld wordt wat de kinderen geleerd 
hebben. Bent u nieuwsgierig? Komt gerust een kijkje nemen! 

 

 
 

 

Afscheid van Juf Suzan 
Op woensdag 30 januari zal juf Suzan voor het laatst aanwezig zijn op onze school. Deze 
lesochtend wil zij graag feestelijk afsluiten met de kinderen en ouders in de klas.  

 
Daarom is er vanaf 12:00 uur een afscheidsreceptie in de 
klas voor alle ouders. Iedereen die Suzan nog even wil zien 
of haar succes wil wensen in haar verdere carrière is van 
harte welkom! 

 
  



Kerstviering en speelgoedbank 
Dankzij de inzet van onze OR was onze kerstviering weer een groot succes! OR bedankt!!! 
 

 
 

Op vrijdag 21 december heeft de leerlingenraad de ingezamelde cadeaus afgeleverd bij de 
speelgoedbank in Waalwijk. Wederom waren de kinderen onder de indruk van dit mooie initiatief 
en de vrijwilligers van de speelgoedbank erg blij met onze donaties. Alle leerlingen bedankt!!! 
 

 



Levelwerk (webkwestie) 
Op vrijdagmiddag werken de leerlingen van levelwerk aan verschillende thema’s. Voorheen kregen 
de leerlingen boekjes waarin ze mochten werken. Dit is nu anders. Ze werken aan webkwesties. 
Boekjes van levelwerk worden nog wel aangeboden, voor leerlingen die op een vakgebied extra 
uitdaging nodig hebben. De nieuwe manier van levelwerk sluit aan bij de interesse van de 
leerlingen en wordt begeleid door juf Daniëlle. Een aantal leerlingen aan het woord: 
 
Ik vind het nieuwe levelwerk heel leuk – Jurre 
 
Ik vind het leuk dat er veel verschillende onderwerpen zijn met verschillende opdrachten. Ik vind 
het ook leuk dat er veel zoekwerk is en je verhaaltjes of andere info kan opschrijven. Het is 
duidelijk uitgelegd met een extra filmpje. Maar er zijn ook een paar opdrachten wat meer 
begrijpend lezen is – Lisa 
 
Ik vind levelwerk best leuk, eigenlijk heel leuk - Tara 
 

Werkdagen juf Janneke 
Sinds dit kalenderjaar heb ik andere werkzaamheden gekregen op de dinsdag en de donderdag. Ik 
ben dus vanaf nu aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag. Wenst u een gesprek en ben ik 
onverhoopt toch afwezig, stuur dan even een mailtje naar jannekevanoort@leerrijk.nl, dan neem 
ik zo snel mogelijk contact met u op om alsnog een afspraak in te plannen! 
 

Mad Science 
Woensdag 16 januari vindt er een techniekworkshop plaats in de school voor al 
onze leerlingen. Zij maken dan kennis met wetenschap en techniek en zullen 
door “Mad Science” op een enthousiaste manier geïnteresseerd worden voor dit 
onderwerp. Het belooft een spectaculaire en leerzame workshop te worden 
waarbij de leerlingen actief aan de slag gaan en veel ontdekken en ervaren. 

 

Verjaardagen                

 
 

1 jan. Quincy de Prenter  8 jaar 

2 jan. Zoë Maat 12 jaar 

15 jan. Julia Sidorowicz  10 jaar 

17 jan. Jayesh Ramautar 5 jaar 

18 jan. Sadije Gashi  7 jaar 

18 jan. Maram Omar Mohamed  5 jaar 

20 jan. Mila Maat  7 jaar 

21 jan. Olaf van Tiggelen  6 jaar 

22 jan. Romy van Wanrooij  8 jaar 
 

mailto:jannekevanoort@leerrijk.nl


Nieuwe leerlingen 
 

 
Jason Deijkers (groep 1/2) 

Jacob van Dongen (groep 1/2) 
Hugo Sijlaar (groep 1/2) 

 
 

 

Belangrijke data in de agenda 
 

OR-uitje op 11 januari 
Mad Science op 16 januari 

Leerlingenraad op 21 januari 
OR vergadering op 24 januari 
MR vergadering op 29 januari 

Rapporten groep 1/2 op 31 januari 
Rapportgesprekken groep 1/2 op 4 en 5 februari 

Studiedagen op 14, 15 en 20 februari, alle leerlingen vrij!!! 

 
 


