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Welkom 
In februari start Brady bij ons in groep 1, 

wij wensen hem veel speel, -leer en 

werkplezier toe! 

Nieuws van het team 
Donderdag 30 

januari hebben 

we helaas 

afscheid genomen 

van  juf Laurette. 

Samen met kinderen 

en ouders van groep 

1-2 A hebben we 

haar verwend met 

knuffels, lieve 

woorden, bloemen 

en cadeautjes. Na schooltijd heeft het team 

haar toegezongen op de melodie ‘Boer 

Harms’ en haar in een groene overall 

gestoken. We gaan haar betrokkenheid, 

lieve woorden en speelse benadering 

missen. 

 

 

Carnaval 
Ook dit jaar wordt er weer een optocht 

gehouden door de wijk. Kinderen 

hebben zich weer in kunnen schrijven 

om met leuke, mooie, grappige 

wagens mee te lopen. 

De optocht is op vrijdag 21 februari en start 

om 10.30 uur voor de poort van De Wending. 

Rond 11.30 uur zal de prijsuitreiking zijn. 

Maandag 17 

februari is de 

installatie van ons 

eigen drietal, de 

kinderen mogen een 

klein hoedje, boa, 

bril ed. meenemen 

om het extra 

feestelijk te maken.  

 

U komt toch zeker ook naar onze optocht 

kijken op vrijdag 21 feb? 

De route: 

- Linksaf bij de school de Morelberg in  

- Eerste rechts de Morelberg verder in  

- Derde rechts de Merelberg in  

- Einde Merelberg linksaf de Meeuwberg in  

- Daarna gelijk rechtsaf de Mangoberg in  

- Einde Mangoberg rechtsaf de 

Madeliefberg in  

- Madeliefberg uitlopen tot aan de 

Meeuwberg  

- Rechtsaf de Meeuwberg in  

- Over het fietspad terug richting school 

Vervangingsproblematiek 
Afgelopen vrijdag 31 januari hebben 

we de school dicht gedaan en zijn we 

gaan staken. De reden om de school 1 

dag te sluiten werd afgelopen weken weer 

bevestigd. Er zijn geen invallers om onze 

zieke leerkrachten te vervangen! 

 

Let op! Vrijdag 21 februari begint om 12 u 

de carnavalsvakantie! 
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En dat levert veel stress op. Leerkrachten die 

parttime werken gaan fulltime werken om 

de collega te vervangen en om de kinderen 

en de school te helpen. Directie, intern 

begeleiders en onderwijsassistenten gaan 

voor de klas. Hierdoor blijft hun eigen werk 

liggen. Soms zijn we genoodzaakt de groep 

te verdelen over de andere groepen. Dit 

brengt de nodige onrust in de groep en 

werkdrukverhoging voor de leerkracht. 

U begrijpt dat dit voor een langere 

vervanging niet de beste oplossing is. Toch 

kiezen we voor bovenstaande oplossingen 

alvorens we de kinderen naar huis sturen. We 

vragen u dan ook begrip te hebben voor de 

situatie. We doen er alles aan om het voor 

uw kind zo goed mogelijk op te lossen! 

Mocht u iemand kennen die bij ons zou 

kunnen invallen horen we dat graag van u. 

Bezoek Heerma State  

groep 3B 
Donderdag 16 januari hebben de 

kinderen van groep 3 b samen met juf 

Vera en juf Janneke een muzikaal bezoekje 

aan Heerma State gebracht. Kinderen 

hebben genoten van het zingen van liedjes 

en het bespelen van muziekinstrumenten. 

Het is mooi om te zien dat kinderen en 

bewoners zo fijn van elkaar genieten. 

Complimenten aan juf Janneke, zij heeft dit 

bezoek goed voorbereid. Kinderen hebben 

liedjes uit de oude doos gezongen, wat voor 

de bewoners zeer herkenbaar was. 

Groep 6 gaat dinsdag 18 februari bij Heerma 

State carnavalsmaskers maken samen met 

de bewoners.  

Let op! Parkeren rondom de 

school 
Zoals u wellicht gemerkt hebt, de politie 

komt de laatste weken wat vaker 

controleren. We willen u attenderen op de 

parkeerplaatsen op de Meeuwberg die ook 

door u gebruikt mogen worden. 

Woont u in de wijk dan kunt u de 

overweging maken om met uw kind lopend 

of op de fiets naar school te komen. U bent 

dan ook nog eens sportief bezig! 

Thema lekker naar buiten 
Na de carnavalsvakantie starten we in 

de week van 9 maart met een nieuw 

thema: ‘lekker buiten’. Tijdens dit 

thema besteden we meer aandacht aan 

het verbouwen van groente en kruiden. In 

samenwerking met Heerma State gaan we 

onze moestuintjes klaarmaken. Hierbij 

worden we geholpen door Sanne van 

Aperen ( moestuinconsulente). 

Daarnaast gaan we weer de Boer op! 

Hierover krijgt u via de Parro-app bericht van 

ons. Natuurlijk vinden we het leuk dat u ons 

vergezelt bij dit gezellige bezoek.  

 

Oplevering lokaal groep 8 
Het is bijna zover…….groep 8 gaat 

donderdag 20 februari verhuizen naar 

het (vinden wij) mooiste lokaal van de 

school       De afgelopen maanden is er hard 

gewerkt door de bouwvakkers om het lokaal 

op tijd klaar te krijgen. De kinderen van 

groep 8 hebben de bouw nauwlettend in de 



 

 

Ons Ding februari 2020 

pagina 4 

gaten gehouden, en constateerden 

tevreden dat alles volgens planning 

verlopen is. Momenteel worden de laatste 

dingen afgewerkt. Wij gaan in ieder geval 

met plezier verhuizen en zullen samen met 

de kinderen na de carnavalsvakantie nog 

een momentje prikken om het lokaal 

officieel in gebruik te nemen.  

 
 

 
 

TSO 
Zoals u weet werken wij bij de TSO met 

een vast basisteam, ondersteunt door 

vrijwillige (groot)ouders. Dat zorgt dat 

de continuïteit van de TSO is gewaarborgd. 

Dat geeft een gevoel van vertrouwen en 

veiligheid.  

Helaas is het zo, dat juf Wietske ziek is en dat 

de kinderen en wij haar moeten missen bij 

het TSO-moment. Wij gunnen haar de tijd en 

ruimte om verder op te knappen, zodat ze er 

straks weer kan zijn voor onze kinderen.  

Gelukkig zorgt Kober voor vervanging en 

blijft het TSO basisteam bestaan uit 2 

pedagogische medewerkers en onze vaste 

coördinator.  

Culturele activiteiten voor 

groep 5/6 en 7/8 
Woensdag 12 februari gaat groep 5/6 

naar theater De Kring voor het 

theaterstuk “Sneue Gevallen”. Dit 

theaterbezoek is in het kader van 

kunstmenu Vitamine C en laat kinderen 

kennis maken met toneel. Het verhaal gaat 

over iemand die niet goed weet om te gaan 

met alle prikkels om hem heen. Het wordt 

gespeeld door theatergezelschap 

Sonnevanck. Het vervoer per auto is 

inmiddels geregeld. 

Groep 7/8 gaat op dinsdag 18 februari naar 

wijkhuis de Bergspil waar 

jeugdtheaterplatform Wildpark uit Eindhoven 

de voorstelling speelt “Anne wil graag 

opgehaald worden”. In deze voorstelling 

neemt Anne ons mee op ontdekkingstocht. 

Een zoektocht naar identiteit. Naar waar je 

thuishoort. Omdat je erbij wilt horen, maar 

eigenlijk juist ook helemaal niet. Een bijna 

echt waargebeurd verhaal. Over de dikke 

kans dat je vader je echte vader niet is.  

De kinderen van groep 7 en 8 gaan te voet 

naar de Bergspil, het bezoek vindt in de 

ochtend plaats. 

Oproepje tuinhulp! 

 

 

Welke opa/oma/ouder heeft er tijd om 

ons vanaf april te helpen bij het 

opbouwen van de moestuintjes bij 

Heerma Staate? 

 

Wij zijn blij met uw hulp, 

laat het ons even weten! 


