
Agenda      

08 feb: rapportenavond (niet voor ouders  
           schoolverlaters) 
13 feb: Ouderavond in De Wiekelaar 

Vakanties en vrije dagen  schooljaar    

Trefwoord  

Thema: Je verdiende loon 

 

God, 

we roepen soms: 

‘Dat is niet eerlijk!’ 

‘Dat heb je niet verdiend!’ 

‘Dat is je eigen schuld!’ 

Daarmee doen we anderen vaak tekort. 

 

God, bij u gaat dat anders. 

U komt op 

voor wie helemaal achteraan staat. 

U zoekt niet naar schuld en straf, 

maar naar wat mensen nodig hebben. 

Zodat ieder krijgt wat hij of zij verdient. 

 

Dank u wel God, 

dat u ons dát laat zien. 

Help ons op onze beurt 

om oog te hebben voor de ander. 

Johan Seckel 
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Vakantie: 

Voorjaarsvakantie:   26 februari t/m 02 maart  

Pasen:    30 maart t/m 02 april 

Meivakantie:   27 april t/m 11 mei  

Pinksteren:   21 mei 

Zomervakantie:  20 juli (12.15 uur) t/m 31 aug. 

 

Studiedagen team:  
03 april 

18 juli 

 

Vrije vrijdagen groep 1c-2: 
Februari: 09, 23 

Maart: 16 

April: 13 

Mei: 25 

Juni: 08, 15, 22, 29 

Juli: 06, 13 

 

Groep 1a en 1b zijn alle vrijdagen vrij. 

Ouderavond 13 februari  

Voor de ouderavond van 13 februari hebben wij 60 aanmel-
dingen gekregen. 
Daarmee zit de avond vol!! 
Alle mensen die zich hebben opgegeven zijn welkom. 
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, wilt u dat dan zo 
spoedig mogelijk doorgeven. 
Dan kunnen wij nog iemand vragen die belangstelling heeft. 
Tot dinsdag 13 februari! 
 

Wie zijn er jarig ? 

01 feb.  Noëlla   gr.7/8  

01 feb.  Nova-Lee   gr.3  

04 feb.  Juf van Leeuwen orthopedagoog 

05 feb.  Lotte    gr.3  

07 feb.  Tiara    gr.7/8  

07 feb.  Simon    gr.1/2  

11 feb.  Senna    gr.5/6  

12 feb.  Gijs    gr.1/2  
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Gevonden voorwerpen 

 Oorbel, witte bloem 

 Sleutel, met sleutelhanger bieropener 

 Zwarte sportbroek, mt 154 

 Zwarte handdoek 

 Donkerblauwe sportbroek met groene streep, mt 

152 

 Blauw t-shirt met lange mouwen en oranje opdruk 

 Grijs t-shirt, mt 140 

Leuke uitspraak  

Donderdag 25 januari zijn de kinderen van groep 8 naar het 
Vechtdal College in Ommen geweest. Ze volgden daar of de 
theoretische route of de praktische route. Een mooie ma-
nier om eens kennis te maken met deze school, maar ook 
met het voortgezet onderwijs. De kinderen gingen creatief 
bezig, maar ook was er aandacht voor een aantal vakken die 
nieuw voor de kinderen zullen zijn. Ook keken we naar een 
informatief filmpje en kregen we het rooster te zien.  

Nieuwe trekker ontworpen  
 

In groep 4/5 hebben Maikel, Rik en Sven een nieuwe 

trekker ontworpen. Mooi dat ie is !! 

Afscheid Meester Ramerman  

Donderdag was meester Ramerman voor het laatst in groep 
4/5. Meester heeft ons vanaf september allerlei leuke en 
leerzame lessen gegeven. Het afscheid was gezellig, met 
veel kadootjes en een leuk lied. De kinderen zongen: Dank 
je wel meester, dank je wel meester, je bent een super 
meester!  
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