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Hartelijk dank allemaal! 
Wat fijn dat er maandagavond zoveel is schoongemaakt in 
school! Hartelijk dank aan alle ouders die zijn geweest. Het 
laat maar weer zien hoe betrokken jullie zijn. Dit waarderen 
we heel erg! We kunnen weer fris het voorjaar in. Nu nog 
hopen dat het weer iets beter wordt ;)  
 

Personele zaken 
Peter Jeursen 
Zoals jullie weten is Peter Jeursen begin dit schooljaar bij ons gestart als conciërge. We zijn erg blij 
met hem. Hij doet allerlei kleine klussen in school en heeft zelfs tijdens de thema weken soldeerles 
gegeven. Helaas laat de gezondheid van Peter hem in de steek. Hij is sinds begin januari al afwezig en 
zal voorlopig nog niet terug komen. We zijn dus op zoek naar iemand die hem (tijdelijk) kan 
vervangen voor circa 4 uurtjes in de week. Deze 4 uren kunnen naar eigen inzicht worden ingezet in 
overleg met de collega’s. Net waar de hulp nodig is.  
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BELANGRIJKE DATA 
 
14 februari rapport mee naar huis 
17 – 21 februari Voorjaarsvakantie 
24 februari leerlingen vrij (studiedag team) 
25 februari  Carnaval op school 
26 februari Open huis 
2 maart Ouder-kind gesprekken 
5 maart Ouder-kind gesprekken 
10 maart MR vergadering 
16-27 maart Cultuurweken 
27 maart bezoek aan het Rijksmuseum 
19 maart optredens muziek 
20 maart Leerlingen ‘s middags vrij vanaf 

12:30 uur (studiemiddag team) 
31 maart Theoretisch verkeersexamen (gr 7) 
9 april Paasviering 
10 - 13 april Goede vrijdag en Pasen (leerlingen 

vrij) 
17 april Koningsspelen 
22 april Praktisch verkeersexamen (gr 7) 
27 april – 8 mei meivakantie 
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Mocht u geïnteresseerd zijn, of iemand kennen die hiervoor geschikt is. Laat het weten, dan zouden 
wij graag met u of uw kennis in contact komen. Stuurt u dan een mail naar 
directie.vlieger1@catent.nl.  
 
 
Elena Bolinde 
Juf Elena heeft tot op heden op de woensdagen in verschillende groepen ingevallen om de vaste 
groepsleerkrachten de ruimte te geven om hun administratie bij te werken. Dit vanuit het potje geld 
van de overheid dat ter beschikking is gekomen om de werkdruk te verlagen, de zogenoemde 
werkdrukgelden. Daarnaast draait zij de plusklas voor groep 3 en 4.  
Helaas is deze combinatie van taken naast het volgen van een opleiding niet goed uitvoerbaar meer 
voor haar. Elena heeft aangegeven te willen stoppen met deze werkzaamheden en liever een vaste 
groep te willen draaien. Hier hebben wij alle begrip voor, maar wij kunnen helaas binnen onze school 
niet aan haar vraag voldoen. Juf Elena zal daarom begin maart bij een andere school van Catent gaan 
werken, waar dit wel mogelijk is.  
Juf Marloes zal de woensdagen van juf Elena overnemen. De plusklas voor groep 3 en 4 zal voorlopig 
komen te vervallen. De kinderen die er gebruik van maakten zullen binnen hun eigen groep pluswerk 
gaan maken.  
 

Carnaval  
Afgelopen woensdag zijn we op school al begonnen met een 
eerste activiteit in aanloop naar de Carnaval. De ‘Deze hoed 
staat je goed dag!’. Wat waren er weer mooie creaties zeg! 
Velen liepen over de catwalk en presenteerden met flair hun 
prachtige hoofddeksels! 
Vandaag mocht iedereen een knuffel mee, eventueel 
verkleed, op verzoek van onze Prins Marijn en adjudant 
Emma.  

En na de vakantie vieren we dinsdag 25 februari het echte feest op school! Deze dag hoeven de 
kinderen alleen hun lunch mee te nemen. Voor drinken en iets lekkers in de ochtend wordt gezorgd 
door school.  
En gaan jullie allemaal kijken naar de optocht op zaterdag 22 februari in de stad? Onze school loopt 
uiteraard mee en ook dit jaar zijn er weer enkele leerkrachten van de partij! Wij zijn benieuwd of 
jullie ze herkennen!  
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Bezoek aan het Rijksmuseum in de cultuurweken 
Vanaf maandag 16 maart beginnen de cultuurweken op school met dit jaar het thema kunst! Wat we 
precies allemaal nog gaan doen is nog even een verrassing, maar wel kunnen we alvast zeggen dat 
groep 4 t/m 8 op vrijdag 27 maart naar het Rijksmuseum gaan. Daar is een workshop rondom de 
Gouden Eeuw in combinatie met een rondleiding! De kinderen starten gewoon om 8.30 uur op 
school maar zullen wel later terug zijn. Hieronder alvast de tijden.  
 
Voor groep 4 en 5/6: 
Verwachtte aankomsttijd bij het Anker: 16.45 uur 
 
Groep 5/6 en 7/8: 
Verwachtte aankomsttijd bij het Anker: 16.15 uur 
 
We hopen op geslaagde weken en een mooi bezoek.  

 
 
Muzieklessen 
Na de voorjaarsvakantie komt MEC muziek weer een aantal muzieklessen 
geven. De groepen 1/2 en 3 gaan aan de slag met een minimusical en 
groep 4 t/m 8 zullen een instrument gaan bespelen. Deze kinderen 
kunnen kiezen uit viool, saxofoon of keyboard. Na 4 weken zullen zij voor 
elkaar en voor u gaan optreden. Komt u ook kijken? Het optreden zal op 
donderdagochtend 19 maart zijn. De exacte tijden hoort u nog. Reserveer 
alvast de datum in uw agenda!  
 

 
 

 
 

 
 
 
Theedoek mee 
We willen u vragen uw kind (in groep 1 t/m 4) dagelijks een theedoek mee te geven naar school. We 

merken dat veel kinderen, met name in de onderbouw na het eten hun tafel behoorlijk vies hebben. 

Dit is niet prettig voor het werken daarna. We willen de theedoek gaan gebruiken als tafelkleed. Zo 

beschermen we ons nieuwe meubilair en worden de werkmaterialen niet zo vies. Deze theedoek 

kunt u thuis uitwassen wanneer het nodig is. Het lijkt ons een kleine moeite, waar wij op school veel 

gemak van gaan hebben. Helpt u ons? We starten hier na de voorjaarsvakantie mee.  

 
Wist u dat: 

- groep 1/2 en groep 3 een poetsles hebben gehad? 
- in onze school een poster hangt met een samenvatting van ons schoolplan? 
- wij begin maart een audit gaan krijgen? 
- wij contact met de gemeente hebben over de vele hondenpoep in de groenstroken rondom 

de school en speeltuin?  
- de gemeente een bankje gaat plaatsen in de groenstrook bij de fietsenstalling? Zo kunnen de 

mensen van Westenhage een pauze nemen als zij op weg zijn naar het Petuniaplein.  

 
 
Bijlagen: n.v.t. 


