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    In dit nummer: 

Agenda 
Di. 21 jan. - Ouder-informatieavond 
    Executieve functies 
Di. 4 febr. - Adviesgesprekken gr. 8B 
    Leerlingen gr. 8B vrij 
Do. 6 febr. - Adviesgesprekken gr.8A 
    Leerlingen gr. 8A vrij 
Do. 20 febr. - Juffen/meestersfeest 
    Leerlingen 12.00 u vrij 
Vr. 21 febr. - Studiedag 
Ma. 24 febr. - Voorjaarsvakantie 
tm vr. 28 febr. 
Do. 5 maart - Voortgangsgesprekken 
Di. 10 maart - Voortgangsgesprekken 

Cultuur op school 
 

Op onze school besteden wij aandacht aan verschillende vakken, waaronder taal. 
Onze taal is een onderdeel van onze cultuur. Het CKC in Zoetermeer ondersteunt 
de scholen door middel van “Cultuur op School”. 
Zij hebben een poëzie-kalender uitgegeven; in deze en de komende nieuwsbrieven 
zult u een gedicht van deze kalender aantreffen. 
 

Zon 
 

Ik sta een tijdje met mijn vriendje op de dijk. 
 

Kijk, zegt hij: de zon zakt in de zee 
en het licht zakt langzaam mee 

 
en de schaduwen verdwijnen 

en de kleuren van de dag 
 

en als het donker wordt 
dan is het avond 

 
en is het avond 

wordt het nacht. 
 

Mooi hè, zegt hij. 
En we zwijgen. 

 
Het is mooi en 
goed bedacht. 

 
                    (Gedicht van Ester Naoimi Perquin) 

Staking 
 
Zoals u weet, is er door onderwijsbonden een volgende staking uitgeroepen en wel op donderdag 30 januari en 
vrijdag 31 januari. U heeft hierover van de bestuurder van de Unicoz Onderwijsgroep een brief ontvangen. 
Staken is een individueel recht en als school zijn wij bezig met de inventarisatie wie van dit recht gebruik wil 
maken. Hierna zullen wij gaan beslissen of we de school draaiende kunnen houden of moeten sluiten op deze 
dagen. 
We hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren. 



 Herinnering 
 
Nog even ter herinnering: op 21 januari om 19.30 uur is 
er een ouderavond. Op deze avond zal het gaan over het 
belang van de Executieve Functies. Dit zijn 
hersenprocessen die ervoor kunnen zorgen dat we ons 
gedrag kunnen sturen. 
Vergeet u niet op te geven; het belooft een boeiende 
avond te worden! 

Prietpraat 
 
Juf vraagt wat voor werk papa en mama doen. 
Kleuter: “Mijn mama haalt drinken”. 
 


