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Beste ouders, 

 

Op dit moment wordt in alle groepen druk getoetst. De resultaten van deze toetsen kunt u 

vanaf begin februari inzien in het ouderportaal. Wij sluiten deze functie tijdens de afnameperio-

de om te voorkomen dat u foutief ingevoerde scores te zien krijgt. Ditzelfde geldt voor de rap-

porten. Ook die worden nu al ingevuld en zijn daarom tijdelijk uitgeschakeld. Binnenkort ont-

vangt u via Parro weer een melding dat u kunt intekenen voor de rapportgesprekken. Heeft u 

nog geen Parro account? Maak dit dan snel aan, anders kunt u straks geen moment inplan-

nen.  

  

Naast de toetsen zijn er deze weken ook veel leuke activiteiten. Afgelopen vrijdag hebben de 

kinderen bijvoorbeeld kunnen genieten van de après-ski disco. Dat was een groot succes! En 

op 4 februari gaan wij voor de tweede keer schaatsen met groep 3 t/m 8 op de ijsbaan in  

Wassenaar.  

  

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zijn alle basisscholen in Wassenaar gesloten in verband 

met de staking. Ondanks dat er de laatste maanden geld bij is gekomen, zijn er nog steeds 

geen structurele oplossingen gevonden voor het lerarentekort en worden de problemen de 

komende jaren steeds groter. Ook wij laten daarom onze stem horen, zodat we ook over een 

paar jaar nog voldoende leraren voor de groepen kunnen zetten. Binnenkort ontvangt u nog 

een aparte brief hierover van het ScholenCollectief Wassenaar.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 

Ouderraad 

 

Heeft uw kind ook zo genoten van het “Après-ski feest” afgelopen 
vrijdag? De hele dag is de Ouderraad bezig geweest met boodschap-
pen doen en het leeghalen en versieren van de aula in het thema van 
de Après-ski. Om 18.00 uur was het zover en kwamen de kinderen 
van de onderbouw de zaal in. Tot 19.15 uur gingen zij los op leuke 
muziek en konden ze genieten van lekkere limonade, chippies, worst, 
kaas en komkommer. Tussen 19.15 – 19.45 uur werd de zaal snel 
weer klaar gemaakt voor de volgende groepen en om 19.45 uur gin-
gen de deuren open voor de bovenbouw. Ook zij genoten van de 
drankjes, de hapjes en de opzwepende muziek. Om 21.30 uur ging 
iedereen weer naar huis en werd de aula weer opgeruimd. Op maan-
dag moest er tenslotte weer gewoon gewerkt kunnen worden. 
Het volgende evenement voor de ouderraad is de schoolfotograaf, die 
op donderdag 5 maart de school bezoekt. Bijzonderheden hierover 
ontvangt u later via de mail. 

Luizencontroles 
 
In de meeste groepen zijn de afgelopen weken weer lui-
zencontroles uitgevoerd. Gelukkig zijn de meeste groepen 
weer luisvrij. Dankzij ouders van groep A en B, kon de 
controle nu ook in groep C uitgevoerd worden. We zoeken 
echter nog steeds naar ouders uit groep C die hierbij na 
elke vakantie even kunnen helpen. Heeft u geen idee hoe 
dit werkt, dan kunt u altijd even een keertje meelopen met 
andere ouders die het al vaker hebben gedaan. 

Zwemtoernooi verplaatst naar 
6 maart 
 
In verband met de onderwijsstaking 
op 30 en 31 januari, is ook het 
zwemtoernooi van vrijdag 31  
januari verplaatst. Het toernooi zal 
nu gehouden worden op vrijdag  
6 maart.  

Alvast noteren 

 

Do 30-1 en vrij 31-1  Staking, school gesloten! 
Ma 3-2 t/m wo 5-2  Oud papier actie 
Di 4-2    Schaatsen 
Vrij 7-2    Rapport 1 uit 
Vrij 7-2 en vrij 14-2  Praktische verkeerslessen 
Di 11-2 en do 13-2  Kind-oudergesprekken groep 3 t/m 8 
Wo 12-2   Rapportgesprekken groep 2 
Wo 19-2   Carnaval 

Carnaval 
  
Woensdag 19 februari vieren wij weer carnaval met de 
kinderen. Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar 
school komen. Er is die woensdag geen zwemles voor 
groep 3.  

Scoubidou touwtjes 
 
Ingrid Bellekom, onze overblijfcoördinator, vertrekt in april naar Oeganda, waar haar 
dochter vrijwilligerswerk op een basisschool voor weeskinderen doet. Ingrid is voor 
deze school op zoek naar scoubidou touwtjes om met de kinderen armbandjes te kun-
nen knutselen. Heeft u toevallig nog touwtjes liggen thuis waar u niets meer mee 
doet? Dan kunt u die inleveren bij Ingrid of de directie.  


