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Alweer een paar weken onderweg in het nieuwe jaar.  

Juist in het begin van een nieuw jaar is het mooi om stil te staan bij wat 

kan veranderen. Kinderen veranderen voortdurend.  

Ze groeien, ontwikkelen zich, maken nieuwe dingen mee. Maar ook voor 

volwassenen geldt dat er veel kan veranderen. We hopen met elkaar op 

een voorspoedig, gezond en leerzaam schooljaar.  

“Team De Wynroas” 
           

 

                                           Bezoekadres : Ikeloane 10 9281 RB 

Corr. adres : Postbus  20 9280 AA       

         HARKEMA 

Telefoon : 0512 361711 

E-mail adres : wynroas@noventa.nl 

Website : wynroas.noventa.nl 
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Op woensdagochtend 18 maart is er een open dag met een kennismakingsprogramma voor 

ouders en hun kind(eren) die nog voor de zomervakantie naar onze school komen en voor ouders 

met hun kind(eren) die volgend jaar (wellicht) de keuze voor onze school gaan maken.  

In de schoolbrief van februari gaan we uitgebreid in op het programma van deze dag. 

Daarnaast verschijnt eind februari een advertentie in de Harkemaster Courant.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Juf Sjoukje geniet volop van haar gezin. Haar verlof kort echter in. We hopen juf Sjoukje zo 

rond de voorjaarvakantie weer voor de groep te zien. Zij komt dan weer naast juf Ria in 

groep 7. 
 

➢ Juf Avalon en haar partner Alexander te Nijenhuis zijn woensdag 8 jan. de ouders geworden 

van Fardau Elize. Ondanks een zware bevalling maken de ouders en hun dochtertje het goed. 

De eerste reacties van Avalon: “We kunnen nu alleen maar genieten.”  

 

“De grutte freugde om de lytse dingen 

Is it lytse geheim fan it grutte gelok. 

 

Grutske, tankber en ûnmjittelik blier 

Dasto ús jûn bist.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel   

Open Dag (inschrijving 2020-2021)  
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De rapporten worden op vrijdag 7 februari meegegeven. 

De adviezen van groep 8 moeten voor 15 februari bekend zijn en ingevoerd  

zijn in ‘Bron/Duo’. 

 

Op maandag 24 februari hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen 

vrij! De vakantie is voor de kinderen iets langer. 

De incasso voor de vrijwillige ouderbijdrage (schoolgeld januari) wordt 

           afgeschreven op of rond donderdag 30  januari a.s. 

 

Woensdag 4 maart komt de schoolfotograaf langs. In de volgende nieuwsbrief 

volg     meer informatie. 

 

Donderdag 4 juni zijn de kinderen van groep 1 vrij i.v.m. het schoolreisje op  

vrijdag 5 juni. (compensatie). Dit staat niet in de jaarkalender.  

Wellicht kunt u het nu ergens noteren! 

Vanaf begin januari en in de eerste twee weken van februari worden weer de 

(landelijke) CITO toetsen afgenomen. We noemen dit de MEDIO-toetsen, omdat 

ze ongeveer in het midden van het schooljaar plaatsvinden.  

Nadat de toetsen zijn verwerkt, worden de rapporten gemaakt en mee naar huis 

gegeven (7 februari).  

Daarna vinden de 10 minuten gesprekken plaats. (10 en 11 februari). 

 

Na schooltijd mogen de kinderen niet meer op het schoolplein spelen.  

Dit om vandalisme te voorkomen, maar ook om ongelukken te voorkomen.  

De school kan en wil deze verantwoordelijkheid niet dragen. Wij rekenen op uw 

medewerking! 

Er zijn nog een behoorlijk aantal ouders die via ‘Social Schools’ nog niet hebben 

gereageerd op berichten over de privacyregels.  

We gaan er van uit dat ouders die nog niet gereageerd hebben, ook geen problemen 

hebben met publicatie van foto’s etc. op de website, regionale kranten e.d.  

 

 
 

 

Het valt de laatste tijd op dat steeds meer kinderen meerdere boeken te lang in hun 

bezit hebben. Als dit af en toe eens gebeurt, omdat het toch wel een erg dik boek is, 

maar wel erg interessant, is het begrijpelijk dat het kind dit boek wil uitlezen.  

In het kort…... 

Nieuws van de bibliotheekcommissie 
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Als dit voor meer dan 1 boek is, dan is dit vervelend voor zowel het kind dat vervolgens 

niet mag lenen. Maar ook voor de kinderen die dezelfde boeken graag willen lezen, maar 

dat niet kunnen omdat ze nog steeds zijn uitgeleend. Het is niet erg om een niet gelezen 

boek in te leveren, misschien was het toch niet wat het kind ervan had verwacht, bleek 

het te moeilijk of toch simpelweg geen tijd voor gehad. Een verzoek aan u om uw 

kinderen te stimuleren om de gelezen boeken te retourneren in de gekleurde bakken in 

de bibliotheek. (uitgezonderd dan de groepen 1 en 2 die leveren hun boeken in de klas 

in).  

Op die manier mogen kinderen vaker een boek lenen, waardoor lezen leuk blijft en op 

deze wijze blijft er doorloop in de gewilde boeken. 

 
 

 

 

Deze maand: start CITO Medio toetsen 

• Hele maand adviesgesprekken groep 8 oor schoolkeuze voortgezet onderwijs 

• 04 febr. dinsdag ’s morgens uitleen schoolbibliotheek 

• 06 febr. donderdag type les nr. 7 van 10    

• 07 febr.  vrijdag eerste rapport mee 

• 10 febr. maandag tienminutengesprekken 

• 11 febr.  dinsdag tienminutengesprekken 

• 12 febr.  woensdag ’s morgens uitleen schoolbibliotheek.   

• 14 febr.     vrijdag          advies groep 8 in Bron/Duo 

• 21 febr.  woensdag ’s morgens uitleen schoolbibliotheek  

• 15 t/m 24 februari         voorjaarsvakantie 

• 24 febr. vrijdag studiedag personeel. Kinderen vrij!!  

• 25 febr.  dinsdag ’s morgens uitleen schoolbibliotheek. 

• 28 febr.    vrijdag  nieuwsbrief 6 

 
  

 

 

 

 

In februari mogen 2 nieuwe leerlingen op school verwelkomen: 

 

Lars Wobbe Reitsma 

Jordy Spinder 

  
 

 
    

Data februari 

  

 

  

 
 

Nieuwe Leerlingen 

  

 


