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Nieuwsbrief

Agenda

Overtref jezelf!

 

   
  
 

Het boek Dolfje Weerwolfje  
Op vrijdag 10 februari start de jaarlijkse campagne ‘Geef een boek 
cadeau’! Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon is dan voor slechts € 2,99 
verkrijgbaar in iedere Nederlandse boekhandel.  
 

Dolfje Weerwolfje behoeft bijna geen introductie. Het boek over 
een jongetje dat vanaf zijn zevende jaar bij volle maan in een 
weerwolf verandert is alom geliefd bij kinderen, en inmiddels ook 
bij volwassenen die het boek zelf als kind lazen! Het boek is 
verfilmd én bekroond door de Kinderjury.  

 

Beluister HIER een hoofdstuk uit Dolfje Weerwolfje door Paul van Loon. 
 

Valentijnsdag 
Op 14 februari is het Valentijnsdag. Het is de dag dat je de liefde verklaard aan 
degene die je liefhebt. Dit kan je partner zijn, maar ook iemand op wie je in stilte 
verliefd bent.  
Volgens de meeste bronnen is de oorsprong van Valentijnsdag gelegd in de 
derde eeuw na Christus. Het verhaal gaat dat er in Rome toen een priester met 
de naam Valentinus leefde. Hij stond bekend als iemand die goede daden deed. 
Valentinus genas de blinde pleegdochter van Asterius, de stadhouder van Rome. 
Asterius was de priester zo ontzettend dankbaar dat hij besloot om zich te 
bekeren tot het Christendom. Vervolgens liet hij direct alle christelijke 
gevangenen vrij. Voor keizer Claudius II was de maat vol. Hij liet Valentinus op 14 
februari 270 onthoofden. Vele eeuwen later werd Valentinus heilig verklaard door 
de kerk. Hierdoor werd 14 februari een feestdag. 
 

Ut spriengt de pan uit   
Het mooiste feest van het jaar staat weer voor de deur: carnaval! 
Onder het motto ‘Ut spriengt de pan uit’ vieren we op vrijdag 17 
februari carnaval op school. Dit jaar bestaat het jeugdviertal uit 
prins Julian, narreke Marith, boerke David en hofdame Iris.  
 

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest. Er wordt het 
begin van het vasten mee gevierd. Dit is de periode van veertig 
dagen voor Pasen, die begint op Aswoensdag.  

Om de vasten goed te kunnen ‘overleven’ wordt in de dagen voor Aswoensdag 
een feest gevierd; Carnaval! 
 

Veiligheidsmonitor 
Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair onderwijs (po) 
wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid voor 
leerlingen. Scholen moeten daarbij een valide en betrouwbaar 
instrument gebruiken, dat gestandaardiseerd is. Wij gebruiken 
hiervoor de Veiligheidsmonitor.  

Binnenkort krijgt u een uitnodiging van Praktikon om een vragenlijst in te vullen 
zodat wij met de opbrengst hiervan een nog beter beleid kunnen voeren m.b.t. de 
sociale veiligheid op onze school. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Verkeersgedrag 
Mede door de wegwerkzaamheden in de wijk Velletri is het sinds de start in 2023 
regelmatig minder veilig voor kinderen. Laat uw kind zo veel mogelijk lopend of 
met de fiets naar school gaan en geef kinderen in het verkeer het goede 
voorbeeld. We gaan ervan uit dat u als ouder net als wij graag zien dat de 
omgeving van de school overzichtelijk en veilig is. Druk en chaotisch verkeer 
willen we vermijden. Daarbij verzoeken we u, wanneer u onverhoopt toch met de 
auto uw kind komt halen/brengen, om ook rekening te houden met de bewoners 
in de directe omgeving van de school. 
 

Samen maken we de schoolomgeving verkeersveiliger! 
 
 

 
januari 
ma 31 
juf Angelique jarig 
bovenschoolse kinderraad 
 
februari 
wo 1 
juf Debora jarig 
start juf Heidi 
za 4 
open dag Markland College 
Oudenbosch 
ma 13 en di 14 
adviesgesprekken groep 8 
vr 17 
carnavalsviering 
week 8 
carnavalsvakantie 
wo 22 
juf Mariska D. jarig 
vr 24 
juf Heidi jarig 
zo 26 
juf Sannah jarig 
 
maart 
za 4 
juf Gwynn jarig 
di 7 en wo 8 
aanmelddagen voortgezet onderwijs  
wo 8 
Mad Science 
week 11 
week van de oudergesprekken 
wo 15 
studiedag team: alle units vrij 
vr 17 
rapport 2 
za 18 
dag van de leerplicht 
do 23 
aanvang ramadan  
zo 26 
zomertijd (+ 1 uur) 
wo 29 
grote rekendag 
 

29 januari 2023 
schooljaar 2022-2023 
 


