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Dinsdag 20 februari Rapportgesprekken 

Donderdag 22 februari Rapportgesprekken 

Vrijdag 23 februari Spelletjes schakelklas 14:15 uur 

 
 
Schoolbreed project Het Heelal  

 

Op dinsdag 13 maart starten we met het schoolbreed project. Het onderwerp dit jaar is “Het Heelal”. De afsluiting 

van het project is op 13 april.  

Met het team zijn we al druk bezig om te bedenken wat we kunnen gaan doen. Maar we zijn nog op zoek naar extra 

input. Hiervoor komen we graag  in contact met ouders die ideeën hebben over de invulling van dit project.  Het kan 

zijn dat uw werk of hobby raakvlakken heeft met het project of dat u mensen kent die iets kunnen vertellen over dit 

onderwerp. Misschien kunt u een leuke knutselactiviteit verzorgen of vindt u het leuk om te komen voorlezen of 

vertellen over de ruimte en de sterren. Ook als u tips of ideeën heeft over uitstapjes, boeken, et cetera, dan horen 

we het graag.  

U kunt hiervoor contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met Ania Pejs 

(leerkracht groep 3a) per mail a.pejs@innoord.nl. 

 

 

En misschien heeft u ook boeken of materialen die we 

kunnen gebruiken tijdens het project (sterrenkijkers, 

modellen van raketten, ruimtevaartartikelen, modellen 

van  planeten, et cetera)  

 

 

 

 

 

Dinsdag 13 maart toneelspelers gezocht  

Voor de opening van het project voeren we een toneelstuk op voor de kinderen. Welke ouders willen meedoen? 

Graag melden bij Sandra van Rosse (leerkracht groep ¾, s.vanrosse@innoord.nl)  

 

Knutselmaterialen  

Heeft u restmaterialen waar we mee kunnen knutselen, zoals dozen, closetrollen en andere lege verpakkingen. Wilt 

u deze dan meegeven aan uw kind?  

 

Ik zie sterretjes  
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MI-x-dagen 

Op 20 maart, 27 maart en 10 april zullen we MI-xdagen organiseren (tussen 8.45-10.15 uur) Op deze ochtenden gaan 

de kinderen gezamenlijk activiteiten in een andere groep doen. Hiervoor hebben we waarschijnlijk ook hulpouders 

nodig. Dit zult u dan horen via de ouderapp of meldt u zich vast aan bij de leerkracht.  

 

Nieuwe Engelse methode 

Komt uw kind de laatste tijd swingend en Engels zingend de school uit? Dat kan kloppen!  In groep 7 en 8 zijn we 

gestart met een nieuwe methode voor het vak Engels: Groove Me. Onze oude methode was aan vervanging toe en 

we zijn nu overgestapt op een moderne, muzikale en digitale methode om onze leerlingen de basisbegrippen van het 

Engels te leren.   

 
Nieuws van de BSO 
Deze week zijn we bij de Zeevaarders gestart met het thema Olympische Spelen. Alle activiteiten staan volledig in 
het teken van diverse sporten; zo gaan we synchroonzwemmen op het droge, hockeyen en wasknijper skiërs maken. 
In het maandoverzicht staat ook de vakantieplanning.  
Wilt u uw emailadres doorgeven, dan kunnen we de volgende maandplanning via de email naar jullie verzenden.  
 
Nieuwe stagiaire bij de BSO 
Mijn naam is Jennifer de Graaf en ik zit op ROC TOP NDSM waar ik de opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker volg. Vanaf vandaag ga ik een half jaar stage 
lopen bij de BSO om ervaring op te doen. Mijn hobby is voetballen en ik vind het 
ontzettend leuk om met kinderen bezig te zijn. Ik hoop hier een hele leuke tijd te 
hebben. 
 
 
 
 
 
NIEUWS VAN DE OUDERKAMER FEBRUARI 2018                                                   
Activiteiten voor ouders 
Dag allemaal, 
met een aantal ouders ben ik een werkgroep begonnen om attributen te maken voor de VVE. Vanochtend zijn we 

begonnen met het maken van een vlaggenlijn voor het thema Circus dat in mei van start gaat. Over een paar weken 

gaan wij circuskleding maken. Mocht u tijd over hebben op de dinsdagochtend en vindt u het leuk om mee te 

helpen; u bent van harte welkom!   

Bij de voorschool en in de groepen 1 en 2 is er een enquête uitgedeeld onder de ouders, over ouderbetrokkenheid. 

Graag ontvang ik de ingevulde enquête zo snel mogelijk terug. Mocht u de enquête niet hebben ontvangen of bent u 

het kwijt, dan kunt u bij mij terecht voor een nieuwe. Voor meer informatie over alles wat er in de ouderkamer 

plaats vindt, kunt u gezellig langs komen!                                                                                                                                                                                                                              

Tot ziens in de ouderkamer bij Rebecca 
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Komende activiteiten  Ouderkamer                                                                                                    

Vrijdag 9 februari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Maandag 12  februari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Dinsdag 13 februari 

8:30 – 10:30 uur 

VVE knutselwerkgroep 

Thema-attributen maken voor de vroeg- en voorschool. 

Donderdag 15 februari 

8:45 – 11:15 

Afsluiting en certificaat uitreikeng “Heldin” 

Cursus voor vrouwen over zelfredzaamheid en EHBO 

Vrijdag 16 februari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Maandag 19  februari 

8:30 – 11:30 uur 

Taal- en participatielessen. 

Voor alle ouders die ingeschreven staan voor het eerste blok 

lessen. 

Dinsdag 20 februari 

8:30 – 9:30 uur 

  

  

  

8:30 – 10:30 uur 

Combiwel Uit &Thuis “ kleding ” 

Voor de ouders van de voorschool en groep 1 en 2. 

Ouders krijgen het nieuwe themaboek, en informatie zodat ze 

thuis kunnen werken met hun kinderen en het huiswerk kunnen 

maken. 

VVE knutselwerkgroep 

Thema-attributen maken voor de vroeg en voorschool. 

Donderdag 22 februari 

8:30 – 10:30 uur 

Combiwel Uit &Thuis “ kleding ” 

Voor de ouders van de voorschool en groep 1 en 2. 

Ouders krijgen het nieuwe themaboek, en informatie zodat ze 

thuis kunnen werken met hun kinderen en het huiswerk kunnen 

maken. 

VVE knutselwerkgroep 

Thema-attributen maken voor de vroeg- en voorschool. 

 


