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1. Opening
Via deze weg willen u het allerbeste wensen voor 2019. Er staat een hoop te gebeuren op De Voorhof.
Nog 6 weken in de oude locatie en gaan we over…. De lessen gaan gewoon door en onder schooltijd
blijft de focus op het taakgericht werken. Na schooltijd zullen we de komende weken de school gaan
inpakken en opruimen. Afvalcontainers zullen de komende maanden gevuld worden. Maar er zal ook
heel veel naar Roemenië gaan. Fijn dat de meeste schoolspullen daar nog gebruikt kunnen worden.
Het bewegend leren krijgt ook steeds meer een plek binnen de school.
Straks in de Parkschool nog veel meer, maar nu ziet u ook al de nieuw
aangeschafte balansborden op het leerplein staan waar kinderen graag
gebruik van maken.
Wist u dat we richting de Parkschool:
- het bewegend leren een centrale plek geven?
- gaan werken met flexplekken?
- veel verschillend meubilair krijgen in de lokalen en leerpleinen
(treinzitbank, groepstafels, staplekken, fietsplekken, tribunes,
balansborden, bewegende krukken)
- alle kinderen een eigen kluisje krijgen?
- nadenken over een sloffen/crocs/slipperschool?
En dat dit alles is besproken en uitgedacht in het team en de klassen, via de leerlingenraad?
De komende nieuwsbrieven zullen we u over de toekomstbestendige veranderingen steeds iets
vertellen.
Groet, namens het team, Laurens.
2. Welkom
Afgelopen week mochten we 2 kleuters welkom heten;
Ianthe en Harlee in groep 1b, bij juf Annette.
Wij wensen jullie veel plezier bij ons op De Voorhof en hopen dat je snel
gewend bent.
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3. Oproep kascontrolecommissie
Voor de kascontrole eind deze maand zijn we opzoek naar ouders.
Wij hebben minimaal twee ouders/verzorgers nodig, die bij ons op school de verantwoording van de
bankrekening van de OR en de rekening met onze eigen inkomsten van school controleert.
Tijdens de kascontrole krijgt u het overzicht van alle
financiële transacties van beide bankrekeningen in een
spreadsheet aangeboden en is er iemand van de directie en
de penningmeester van de OR aanwezig voor het
beantwoorden van vragen.
Wanneer de commissie alles akkoord bevonden heeft
worden de officiële stukken ondertekend en naar kantoor
gestuurd. Wilt u zich aanmelden via
infovoorhof@fluenta.nl
Onze dank is groot.
4. Samenwerking Hof van Batenstein
Samenwerking met Batenstein is officieel van de grond. Ik ben trots op deze maatschappelijke
functie/rol als school. Klik hier om het artikel te lezen.
5. Parkschool opening, afsluiting Oude pand.
Wat kijken we uit naar eind februari! Nog 6 weken en dan gaan we verhuizen. Wat is er achter de
schermen een werk verzet. We kijken heel erg uit naar de opening en afsluiting van de scholen. Voor in
de agenda: dinsdag 5 maart 8.15 uur officieuze opening Parkschool, verzamelen op het parkeerterrein.
Vrijdagmiddag 8 maart sluiting oude locatie van 15.30 tot 17 uur. Hier krijgt u binnenkort meer over te
horen.
6. Sportdagen
De sportdagen voor de groepen 3 t/m 7 komen eraan. Voor de groepen 3 t/m 5 is de sportdag op
maandag 28 januari van 11.30-13.45 uur. Voor de groepen 6 en 7 is de sportdag op vrijdag 1 februari
van 08.30-11.45 uur. De kinderen van groep 5/6b sluiten bij groep 5a of 6a aan.
Enthousiaste ouders, opa’s of oma’s mogen gerust komen helpen.
Zij melden zich 5 minuten voor de aanvangstijd in de sporthal bij iemand van
Sportservice. U hoeft zich niet van te voren op te geven.
In week 4 zal er nog een aparte mail uitgaan naar alle ouders/verzorgers van
de groepen 3 t/m 7 met extra informatie over de sportdag.
7. Terugblik Kerstviering
We hebben met zijn allen een fijne kerstviering achter de rug. Er is een
mooie wandeling gemaakt, verlicht met kaarslicht rondom de school.
Onderweg waren er allerlei Kerst scènes, welke werden verzorgd door de
kinderen en de leerkrachten. Een scène met echte schapen, met dank aan Anja Scheer. Op het plein was
prachtige Kerst muziek, verzorgd door Excelsior. Na afloop was er iets lekkers te drinken en te eten, met
dank aan de ouderraad.
De commissie wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de mooie Kerstviering.
8. Afscheid juf Caroline en juf Erica
Zoals u wellicht weet nemen we per 1 februari afscheid van juf Caroline en juf Erica. De laatste werkdag
van juf Caroline is op woensdag 30 januari. U kunt juf Caroline gedag zeggen tussen 14.00-14.30 uur, in
het lokaal van groep 3-4B. De laatste werkdag van juf Erica is op donderdag 31 januari. U kunt juf Erica
gedag zeggen tussen 14.00-14.30 uur in het lokaal van groep 5-6B.
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9. Typecursus groep 6 t/m 8, opgeven kan nog.
Klik hier om te lezen wat we aanbieden vanaf 19 maart a.s.
10. Agenda
21+22 jan

Studietweedaagse directie Laurens en Anne afwezig

25 jan

Nieuwsbrief 10

28 jan

Sportdag groepen 3 t/m 5
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