
 

GROEPSACTIVITEITEN 

Persoonlijke leerdoelen 
Wij werken vanaf maandag 3 februari aan het leerdoel: “Communicatie”. 
Hierbij denken wij aan:  

• In allerlei situaties verschillende manieren van 
communicatie gebruiken 

• Allerlei vormen van verbale en non-verbale berichten 
kunnen ontvangen, vertalen en beantwoorden 
 
Dinsdag 11 februari biebbezoek groep 1/2 
Dinsdag 11 februari gaan de kinderen uit de groepen 1 en 2 naar de bibliotheek. Tijdens het 
biebbezoek wordt het boek ‘Kikker en de vreemdeling’ voorgelezen. Vervolgens worden 
rondom dit boek verschillende activiteiten gedaan.  
Wij zijn op zoek naar ouders die willen rijden. U mag bij de activiteit blijven. Op de deur van de 
klas hangt een inschrijfformulier voor ouders met informatie over de vertrektijden. Let op de 
vertrektijden verschillen per groep!  
 
Carnaval  
Alaaf beste ouders en verzorgers,  
Op vrijdag 21 februari vieren we carnaval bij 
restaurant Steak’m in Nieuw-Dijk, o.l.v. jeugdprinses 
Jasmijn d’n 1e.  
De kinderen worden in carnavalskleding om 8.30 uur 
verwacht bij Juffrouw Tok. De fietsen mogen 
geparkeerd worden op het grindpad aan de 
voorzijde van Juffrouw Tok. Aan de achterzijde van 
het restaurant kunnen auto’s geparkeerd worden. 
Wij vragen u de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars te volgen. Zie plattegrond voor de 
verkeerssituatie. 
 
We starten om 08.30 uur met z’n allen in een optocht 
door Nieuw-Dijk. Vooraan rijdt de prinsenwagen met 
de jeugdprinses, haar adjudanten en de Raad van 
Elf.  
We willen iedereen uitnodigen om langs de route te gaan staan, dus ook opa’s/oma’s en andere 
belangstellenden. Iedereen is welkom! De carnavalsoptocht zal bij Restaurant Steak’m 
eindigen. Hier zal het feest voor de kinderen verder gaan.  
De zaal wordt geopend door Jeugdprinses Jasmijn. Er wordt gezorgd voor drinken en een 
tussendoortje. Wilt u uw kind geen confetti meegeven? Enge maskers, zwaarden en geweren 
zijn niet toegestaan.  
Om 11:30 uur vertrekken we, wederom in optocht, richting Juffrouw Tok. Het zou leuk zijn als 
de kinderen ontvangen worden door een groot publiek van ouders en andere belangstellenden! 
Om 12.00 uur kunnen de kinderen bij Juffrouw Tok opgehaald worden. De OV zorgt ervoor 
dat er een kiss and ride plek wordt georganiseerd. Hiermee hopen wij een veilige situatie te 
creëren. 
 
De route zal er als volgt uit zien:  
Heenweg: Parkeerplaats Tok, beekseweg oversteken meikamerlaan, Sportstraat, De 
Pontilaan, Antonius straat, Liemersweg, wisselen t.h.v. Tinneveldstraat, vervolgen 
Liemersweg, Bosstraat richting Smallestraat, Smallestraat afstappen bij Steak'm. 
 
Terugweg: Smallestraat – Meikamerlaan – Parkeerplaats Boszicht 
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‘Dag van de Duurzaamheid’ 
In november hebben alle scholen van Montferland meegedaan aan de  
‘Dag van de Duurzaamheid’. Er werden verschillende activiteiten 
georganiseerd, waaronder een kleurwedstrijd. Myrthe was de gelukkige 
winnares. Afgelopen maandag mocht zij haar prijs in ontvangst nemen uit 
handen van wethouder mevrouw Mijnen. Myrthe van harte gefeliciteerd! 
 
 
 

OUDERS 

 
Ontwikkelgesprekken 
Vanaf maandag 3 februari t/m vrijdag 7 februari kunt u zich inschrijven voor een 
ontwikkelgesprek. Wij gaan ervan uit dat alle ouders zich voor deze ontwikkelgesprekken 
inschrijven. De gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van maandag 10 februari t/m 
donderdag 20 februari.  
 
Bijlage: De Hippe Sjaal - Welcom 
 

 

AGENDA 

 
Do  30-01 t/m vrij 31-01 Staking – diverse groepen 
Ma 03-02 t/m vrij 07-02 Inschrijven ontwikkelgesprekken 
Ma  10-02 t/m do 20-02 Adviesgesprekken groep 8 en ontwikkelgesprekken  
Do 13-02 Studiedag, alle kinderen vrij 
Do 20-02 Portfolio mee naar huis 
Vrij 21-02 Carnaval, tot 12.00 uur naar school, start voorjaarsvakantie 
Ma  24-02 t/m vrij 28-02 Voorjaarsvakantie 

 
 
Namens het team, namens de MR, namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
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