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Beste ouders en verzorgers, 

 

De tijd vliegt, we zijn alweer twee weken naar school in 2023. Deze week zijn de groepen 3 

t/m 8 begonnen aan de Citotoetsen. Er wordt dus gelijk hard gewerkt! 

 

Het is de meesten vast niet ontgaan dat we het jaar beginnen met een aantal zieken. De 

griepgolf is misschien ook wel voelbaar bij jullie thuis, of op jullie werk. Gelukkig brak deze 

week ook eindelijk de zon weer eens door. En te temperaturen zakken. Hopelijk doet dat 

gezonde week ons allemaal goed! 

 

We zijn op school druk met een aantal ontwikkelingen. Zo hebben we de laatste puntjes 

op de i gezet in aanloop naar het rapport.  

 

En hebben jullie het nieuwe stoepje richting de ingang bij het plein gezien? Wel even wen-

nen, na 100 jaar. Het maakt onze school in ieder geval rolstoel– en kinderwagenvriendelij-

ker.  

 

Ik wens jullie een fijn weekend! 

 

Vriendelijke groet, 

Inger 

 

20 januari Start ateliers 

25 januari Inloopspreekuur schoolmaatschappelijk werk (8.30—9.30) 

26 januari Start voorleesdagen 

5 februari  Juf Mariska jarig 

7 februari  Juf Kim E. jarig 

Even bijpraten…  

Kalender 



En verder... 

Letterfeest 

 

De kinderen van groep 3 kennen alle 

letters! Dat hebben we groots ge-

vierd. Met letterspelletjes, lettertrak-

taties en een letterdiploma. Veel ou-

ders en zelfs opa’s en oma’s hebben 

gezien hoe iedereen zijn diploma in 

ontvangst nam. Ook heeft iedereen 

nu een biebpas. Hopelijk wordt daar 

veel gebruik van gemaakt! 

 

Voorleesdagen 

 

Op 26 januari starten de voorleesdagen. In alle groepen is extra aandacht voor voorlezen. 

Soms op een bijzondere manier, dus houd Parro in de gaten! Groep 5 en 6 worden don-

derdag 26 januari voorgelezen door de wethouder! Mogelijk komt de krant even meeluis-

teren en fotograferen. Dat zal een sfeerbeeld van de hele groep zijn. Wilt u niet dat uw 

kind op deze foto staat, wilt u dat dan nog even bij de leerkracht melden? 

 

Vanuit de MR 

 

In de MR hebben we het gehad over de lopende zaken in school. Het team is onder ande-

re druk met ontwikkeling op het gebied van lezen, hoogbegaafdheid en techniek. In de 

komende weken eindigt de tijd van juf Rinske en meester André op onze school. Inger 

heeft aangegeven dat juist door hun aanwezigheid ziekte makkelijk opgevangen kon wor-

den en dat dit de tweede helft van het jaar dus lastiger zal zijn. Verder hebben we het ge-

dragsprotocol opnieuw beoordeeld en geaccordeerd. Deze komt na ondertekening op de 

site te staan. Het sponsorbeleid is goedgekeurd en wordt ook met de AC besproken. De 

MR heeft een kascontrole van de AC gedaan en zal deze ook met hen bespreken. Voor 

vragen of opmerkingen, mail naar mr.kbsmgrzwijsenschool@aves.nl of spreek ons aan op 

het plein. 
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