
B e s t e  o u d e r s  e n  l e e r l i n g e n ,  

De maanden januari  en februar i  l i jken de saaiste

maanden in het  jaar .  In  school  merk je  daar

helemaal  niets  van.  Het  bruist  namel i jk  volop in

de school .  Er  wordt  gewerkt  aan de thema's  van

Bl ink,  er  worden toetsen gemaakt ,  leerkrachten

worden getraind als  respectcoördinator ,  er

komen nieuwe leer l ingen,  stagiaires en

leerkrachtondersteuners,  er  worden ver jaardagen

gevierd,  adviesgesprekken gevoerd en ga zo

maar  door .  Kortom iedere dag is  van al les  te

beleven en bruist  het  van energie in  en rond de

school .  

Ook deze Nieuwsfl i ts  bruist  van energie.   

Veel  leesplezier  gewenst .  
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Maélo groep 1 

Luke groep 1

Jean groep 3

Pim groep 1

Jayden groep 4

Abdulrahman groep 7

Verlof Joanne 
Woensdag 1 februari was de laatste werkdag voor Joanne, voordat zij met

zwangerschapsverlof ging. De leerlingen van groep 4/5 hadden een heel leuk

afscheidscadeautje voor haar gemaakt. Aan het eind van de dag heeft het team

Joanne ook nog verrast met een mand vol cadeautjes en een hapje en drankje. We

wensen Joanne een fijn verlof.

Nieuwe leerlingen
Wij hebben de afgelopen periode weer nieuwe leerlingen mogen verwelkomen bij

ons op school, te weten:

Welkom bij ons op school. Wij wensen jullie een fijne tijd toe. 
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Nieuw personeel

Wilco Verhoeff

Sinds november is Wilco Verhoeff bij ons aan 

het werk als vakleerkracht muziek. Hij verzorgt 

iedere donderdag muzieklessen bij ons 

op school. Daarnaast geeft hij na schooltijd 

ook nog muziekles aan kinderen die zich 

hiervoor hebben opgegeven. Zij vormen een 

koor en leren met elkaar te zingen. Eind 

februari zullen ze hun eerste concert geven.

 

Sanne Alderden

Hoi! Mijn naam is Sanne, ik ben 20 jaar oud.

Ik woon in Aalsmeer. 

Vanaf deze maand ben ik als onderwijsassistente 

begonnen bij uw kind op school! 

Ik werk van maandag t/m donderdag. 

In de ochtenden zal ik voornamelijk 

bij groep 123 in de klas zijn

en in de middagen zal ik groepjes kinderen

uit andere klassen extra begeleiden.

Voor verdere vragen mag u altijd even 

langslopen of mailen naar sanne@obs.nl 

         

Marjolein Bark

Hallo, ik ben Marjolein Bark. Vanaf 9 februari zal 

ik Franciska gaan ondersteunen in de groep 1/2/3 

op donderdag en vrijdag. Daarnaast zal ik ook 

regelmatig in de bovenbouw groepen zijn om 

ondersteuning te bieden in de groep en leerlingen 

te begeleiden.

Met mijn man en twee dochters van 7 en 10 woon 

ik in Hillegom. Hier heb ik een druk sociaal leven, 

sporten zoals tennis en fitness doe ik graag, en 

deze zomer ga ik ook beginnen met het volgen 

van padel lessen. Verder ben ik gek op reizen en 

etentjes met vrienden. Ik kijk er enorm naar uit om 

de leerlingen van OBS Kudelstaart te ontmoeten! 
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Stagiaires
Maandag 6 februari is Danique Harte gestart in groep 8. Zij zal komend half jaar stage

lopen op maandag en dinsdag. Danique zit in het derde jaar van de PABO in Leiden.

Dinsdag 7 februari is Katelijne Fransen gestart in groep 7. Zij zal komend half jaar stage

lopen op dinsdag. Katelijne zit in het tweede jaar van de PABO in Leiden.

Tweede editie Peuterlab
Na het succes van vorig jaar, keert het Peuterlab 

terug. Maandag 13 maart van 9.00-10.00 uur 

gaan we van start met een reeks 

van vijf ochtenden. Kent u ouders met peuters in 

uw omgeving? Maak ze enthousiast om eens een 

kijkje te komen nemen bij ons op school. 

Delen van het bericht op sociale media wordt 

gewaardeerd! U kunt ook een folder meenemen

voor uw buren of andere geïnteresseerden. 

Tutoren
Bij ons op school werken we met tutoren. Kinderen uit een hogere groep begeleiden

kinderen uit lagere groepen. Zo werkt groep 8 momenteel twee keer in de week met de

kinderen uit groep 1/2/3. Iedere leerling heeft een maatje en daarmee wordt gewerkt.

Sommige kinderen werken met Bouw! lezen, anderen helpen de jongsten met een

vouwopdracht of Miniloco. Groep 8 heeft eerder dit jaar ook de leerlingen uit groep 5

al eens op weg geholpen met hun eerste Blink project. Hoe pak je dat nu eigenlijk aan

en wat doe je met informatie die je vindt? Een knap staaltje samenwerken!
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Nieuw Meubilair 
Tijdens onze studietweedaagse hebben we ons georiënteerd op nieuw meubilair
en nu gaat het dan echt gebeuren. We gaan het vervangen. Onze visie op
onderwijs en dalton, komt dan ook in ons meubilair tot uiting. Een dynamisch en
flexibele inrichting past bij ons. We zullen nog wel even geduld moeten hebben
in verband met de levertijden, maar we houden u op de hoogte.

Kudelkunstclub
Op 8 maart start de Kudeelkunstclub voor leerlingen van de groepen 5 en 6. We vinden
het fijn dat wij de club de ruimte kunnen bieden op onze school. Onder de bezielende
leiding van Femke Kempkes zal er zeker iets moois en creatiefs ontstaan! 

Daltonnieuws
Afgelopen week zijn er nieuwe mensen in school geweest. Invallleerkrachten, stagiaires
en nieuwe medewerkers. Het viel hen op hoe zelfstandig de kinderen aan het werk zijn
en hoe goed ze weten wat ze doen, waarom ze het doen en wat ze er voor nodig
hebben. Door met een weektaak te werken, weet ieder kind wat hij/zij moet of kan doen.
Ook gaven deze mensen aan dat er een enorm fijne sfeer hangt in de klassen en in de
school en dat ze merken dat er echt veel samen wordt gedaan! Het fijn en leuk om te
horen.  We zijn dan ook erg trots op onze leerlingen en op ons zelf. 
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Uitnodiging van Qui Vive

Nieuws van de Voedselbank

Bijlagen: 

Kalender

Vrijdag 17 februari:

Dinsdag 21 februari:

Donderdag 23 februari:

Vrijdag 24 februari:

27 feb t/m 3 maart:

13 t/m 17 maart:

Maandag 13 maart:
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Studiedag, leerlingen vrij!

MR vergadering

Rapport mee!

Juffendag

Voorjaarsvakantie

Rapportgesprekken gr 1 t/m 7

Peuterlab


