
Beste ouders, 

 

Na een goede sollicitatiepro-

cedure willen we u laten 

weten dat we een leuke, 

creatieve, enthousiaste leer-

kracht hebben gevonden 

voor groep 1/2!  

Mijke Wijga (37 jaar) komt 

ons team vanaf 1 maart 

2017 versterken. Mijke is 

een ervaren leerkracht en 

heeft de afgelopen jaren in 

groep 1/2 gewerkt in 

Utrecht. Met veel plezier 

begint ze aan deze nieuwe 

uitdaging. 
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Avondvierdaagse organiseren? 

Nadat Irma Reyersen 
(moeder van Quinten groep 
6 en Lotte groep 8) een aan-
tal jaren de Avondvierdaag-
se heeft georganiseerd, 
draagt ze nu graag het stok-
je over aan een andere ou-
der. 

Mocht u de avondvierdaag-
se willen organiseren, dan 
zou het heel fijn zijn als u 
contact opneemt met    
Marjan van Grieken,   
mvgrieken@nijepoort.nl 

De avondvierdaagse wordt 
door ouders georganiseerd 
en begeleid.   

De kinderen van groep 3 t/m 
8 lopen mee met de avond-
vierdaagse in Maartsensdijk.  
Deze vindt plaats van 29 mei 
t/m 1 juni 2017. 

Meer informatie kunt u vin-
den op http://
www.avdmaartensdijk.nl/  

 

 

Verkleedfeest: donderdag 23 februari  

Op donderdag 23 februari is 
het verkleedfeest.  

De kinderen mogen verkleed 
op school komen  en gewoon 
naar hun eigen klas gaan. 
Rond 8.45 gaan alle groepen 
naar de speelzaal, om zich 
daar te presenteren.   

De groepen mogen zelf uitkie-
zen hoe ze dit jaar gaan,  per 
klas kiezen ze samen een geza-
menlijk thema:  een kleur, een 
sport, dieren, etc.  

De leerkrachten communice-
ren met de ouders per groep 
voor welk thema ze gekozen 
hebben.   

 

De presentatie kan middels 
een lied, een dans, een op-
tocht.  

Na alle prachtige presenta-
ties gaan alle kinderen weer 
terug naar de klassen en 
kunnen de pruiken, brillen 
en hoeden weer in de tas-
sen.   

We sluiten deze dag af met 
een gezellige spelletjesmid-
dag.  



 

Korte mededelingen  

Jeanet Verhaaren is, door mid-

del van stemmen, verkozen als 

nieuw lid van de Medezeggen-

schapsraad.  
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Sponsorcommissie  

Meer informatie volgt vanuit de 

commissie, maar u kunt bijvoor-

beeld denken aan de “Pop Up 

Herberg”,  een sponsorloop en 

“Vrienden van De Nijepoort”.   

Namens de sponsorcommissie 

wil ik u laten weten dat er het 

komende jaar veel activiteiten 

georganiseerd worden in ver-

band met de sponsoring en de 

nieuwbouw!  

Op de website van  school kunt 

u het concept verslag van de 

ALV lezen. Deze is ook toege-

voegd als bijlage. 

 

Op vrijdag 24 februari hebben de 

leerkrachten een studiedag en zijn 

alle kinderen vrij. Wij gaan aan de 

slag met de groepsplannen, het 

analyseren van de Cito toetsen en ’s 

middags komt de architect langs, in  

verband met de nieuwbouw.   

Medezeggenschapsraad ALV Studiedag 

Grote rekendag  

Het duurt nog even, maar woens-
dag 22 maart is het zover: we doen 
voor het eerst mee aan De Grote 
Rekendag.  

Op deze dag gaan de kinderen uit 
de groepen 1 tot en met 8 aan de 
slag met veel verschillende reken-
activiteiten rond het thema 
“Meten, bewegen en construe-
ren”.  

 

In diverse groepen kan het zijn dat 
uw hulp gevraagd wordt bij een 
aantal activiteiten.  

Het doel van de Grote Rekendag is 
namelijk kinderen onderzoekend 
te laten rekenen, want zelf ont-
dekken levert inzicht op. En niet 
onbelangrijk: het maakt rekenen 
nóg leuker! 
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Gezonde School     

Zoals u in de vorige nieuws-
brief heeft kunnen lezen, 
hebben we het Vignet Ge-
zonde School ontvangen, 
vanwege het behalen van 
het ‘themacertificaat soci-
aal-emotionele ontwikke-
ling'.  
 

Met het team hebben we 
besproken dat we ook ge-
zonde voeding tijdens het 
tien uurtje en grote pauze 
stimuleren, maar we willen 
het niet opleggen aan ou-
ders.  
 

Dus we stimuleren groen-
ten, fruit, gezonde boter-
hammen en water en 
drinken uit een beker 
(zodat we minder afval 
hebben).    
 
Wat betreft de verjaardag 
traktaties: dit mag uiter-
aard iets gezonds zijn, 
mag ook iets lekkers zijn, 
maar liever niet te groot / 
te veel.  

Belangrijke data in januari en februari  

Donderdag 16 februari   Groep 6 Het lied van de lekkende kraan, Bibliotheek  Bilthoven   

Maandag 20 februari   Groep 4 & 5 Het lied van de lekkende kraan, Bibliotheek Bilthoven  

Woensdag 22 februari   Afscheid juf José (voor kinderen) 

Donderdag 23 februari   Verkleedfeest (‘s ochtends)  

Vrijdag 24 februari   Studiedag: alle kinderen vrij 

27 feb - 3 maart    Krokusvakantie 

Woensdag 8 maart   Opruim- en schoonmaakavond  

Vrijdag  10 maart   Afscheidsreceptie voor José (voor ouders) 

13 - 17 maart    Week van de Lentekriebels  

 


