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Nieuwsbrief 8 
schooljaar 2019-2020 - 7 februari 2020 

 

Activiteitenoverzicht 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

10 en 11-02  gr. 8  Contactavond VO   

11-02  3 t/m 7  Rapport mee   

12-02  B en C  Toneelavond  18.00: gr. B op school 

schminken 

18.30: gr. B speelt 

toneel 

18.30: gr. C op school 

schminken 

19.00: gr. C speelt 

toneel 

19-02    Koffieochtend   

20-02  A t/m 7  Contactmiddag/ 

-avond 

 

21-02  A t/m 8  Margemiddag, 

kinderen om 12.00 

vrij (opvang open) 

12.00: school 

gesloten, kinderen 

vrij, opvang open 

24-02 t/m 28-02  A t/m 8  Voorjaarsvakantie 

(opvang open) 

 

02-03  A t/m 8  Studiedag, leerlingen 

vrij (opvang open) 

 

04-03  A t/m 8  Luizencontrole   

04-03    Koffieochtend   

06-03    Nieuwsbrief 9   

09 en 10-03  3 t/m 8  Dansles   

11-03  A t/m D  Verkeersles   
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   Verjaardagen  

 

 

Datum  Naam  Groep 

07-02  Diego  gr. C 

08-02  Olivia 

Janice 

gr. 3/4 

gr. 7/8 

09-02  Angelina 

Jaivey 

gr. D 

gr. 3/4 

12-02  Hayley  gr. C 

13-02  Tolga  gr. D 

14-02  Mayokun  gr. 8 

15-02  Victoria  gr. 5 

16-02  Zahra 

Benjamin 

Anouk 

gr. A 

gr. 4 

gr. 6 

17-02  Jorgito  gr. 4 

18-02  Khalid 

Gago 

gr. D 

gr. 8 

20-02  Mike  gr. 6 

25-02  Amir  gr. 8 

26-02  Tamara 

Lina 

gr. 5/6 

gr. 7/8 

27-02  Siti 

Lorelei 

gr. 3/4 

gr. 4 

28-02  Jens  gr. 5/6 

29-02  Yoenes 

Lois 

gr. 3/4 

gr. 7/8 

03-03  An  gr.5/6 

04-03  Noa 

Eva 

gr. 5/6 

gr. 8 

 



05-03  Ali 

Leo 

Amelie 

Mirjani 

Quinty 

gr. A 

gr. 3 

gr. 3/4 

gr. 5 

gr. 8 

 

 

 

Nieuwe leerlingen  

 

 

 

Naam  Groep 

Sebastiaan  gr. 4 

 

 

Familiebericht 

Jonell (groep 4) en Marly (groep B) hebben een zusje 

gekregen. Hoera! Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

Gezocht 

Gezelschapsspelletjes gezocht. Bent u thuis 

aan het opruimen en heeft u nog 

gezelschapsspelletjes waar u niets meer mee 

doet? Op school kunnen we deze goed 

gebruiken. 

U kunt de spelletjes inleveren bij onze 

conciërges Naji en Rahieda. 

 

 

Musical Anastasia 

Vorige week woensdag (29 jan.) was het zover. 

Groep 8 ging naar de musical Anastasia.  

Een zeer bijzonder uitstapje, mogelijk gemaakt door de ABN AMRO Foundation, 

gesponsord door het Jeugdeducatiefonds, met hulp van veel vrijwilligers en onze 

eigen juf Yvonne Kaijer. 

 



Voorafgaand aan de musical hadden de leerlingen al een les gehad over het leven 

van Anastasia. 

Goed voorbereid gingen we dus, met nog 1200 andere leerlingen uit heel 

Nederland, op weg naar Scheveningen. 

Ademloos hebben de leerlingen zitten kijken. Het was een prachtige ervaring 

voor velen.

 

 

 

Schooljudo 

Sinds een aantal jaar krijgen we schooljudolessen en inmiddels zijn ook dit jaar 

de lessen weer gestart. Alle groepen krijgen 4 judolessen. 

Wat is de kracht van schooljudo? Schooljudo helpt docenten al 14 jaar bij het 

creëren van een veilige, fijne sfeer en pedagogisch klimaat. Wij geloven dat dit 

de basis vormt om iedere groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. 

Wij doen dit door de 

eeuwenoude filosofie van 

het judo, ontstaan als 

onderwijsmethodiek, de 

school in te brengen. Zowel 

op de judomat als in het 

klaslokaal. Daarmee leveren 

wij een significante bijdrage 

aan de fysieke en 

sociaal-emotionele 

ontwikkeling van een kind en 

aan de groepsdynamica van een klas. 

 

 

Coronavirus 

 In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. In 

Nederland zijn tot op heden geen gevallen bekend. We begrijpen de bezorgdheid 

van ouders/verzorgers en houden de officiële berichtgeving van RIVM en de 

 



GGD nauwlettend in de gaten. Wij volgen in principe hun adviezen. Op dit moment 

zijn geen extra maatregelen nodig. Dat betekent ook dat er geen enkele 

aanleiding is om kinderen te weigeren. 

Mocht er aanleiding toe zijn, dan informeren wij u meteen. 

Meer weten 

Informatie over het nieuwe coronavirus op de website van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus 

  

Klick here for information in English: 

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-in-china 

  
 

The Reading Competition 2020 

The Reading Competition 2020 and Book Fair took place January 29th. We had 9 

finalists from groups 5-7  and then we chose one winner from every age group - 

Mirthe from group 5, Elisabeth from group 6 and Louisa from group 7. The 

overall winner was Leslie. Congratulations!!! 

 

 
 

 

Traktaties 

De verjaardag van uw kind is een belangrijke dag in uw 

en zijn/ haar leven. Daarom vieren we dit natuurlijk op 

school. En uiteraard hoort bij een verjaardag iets 

lekkers en mag de leerling trakteren. Wel willen we u 

vragen om de traktaties niet te groot/ te zoet te 

maken. Vaak eten we het in de klas met elkaar op. 

Wanneer een traktatie te 

groot/ te zoet is, laten we het in de tas stoppen, 

zodat u als ouder zelf hierover kan beslissen. 

Ook merken we dat in de lunchboxen de laatste tijd 

meer zoet komt (snoepjes, chocoladerepen, etc. Dit 

willen we liever niet. Tijdens het lunchmoment 

willen we gezond eten stimuleren en het is ook 

lastig voor kinderen die niets hebben. 

We hopen op uw medewerking en begrip. 
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Kindertuinen Delft 

 

 

 

 

 

 

 



Voorjaarsactiviteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

VOETBAL 
Spel en techniek!  

 
 

 


