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Geboorte
Hoera! Er is een tweeling geboren op 18 januari 2019. Juf Riëtte en Job zijn de trotse ouders van 2
prachtige meiden, Renske en Lise. Met de kinderen en ouders gaat alles goed. Binnenkort zullen
we de meiden vast nog wel op school zien.

Margedag
Maandag 4 februari hadden we een margedag. Alle kinderen vrij, maar het team niet! Wij hebben
meerdere belangrijke zaken met het team kunnen bespreken. Om 11 uur schoof Erik Renkema,
docent levensbeschouwing bij ons aan. Erik is in december gepromoveerd op het onderwerp Two
of a kind, de identiteit op samenwerkingsscholen in Nederland. Samen met Erik zijn we op zoek
naar een vorm van levensbeschouwelijk onderwijs voor onze samenwerkingsschool. Ook onze
identiteitscommissie speelt een belangrijke rol in dit proces. We gaan niet over een nacht ijs, dus
zal dit onderwerp nog vaker dit jaar op de agenda komen. Het team heeft de rest van de dag
besteedt aan het verwerken van toets gegevens, bespreken van toets resultaten, maken van toets
analyses, het aanpassen van leerplannen enz. enz. Kortom een erg productieve werkdag.
Opening
Donderdag 7 februari vieren we de voortgang van de nieuwbouw van de nieuwe school. De
contouren zijn al zichtbaar en we kunnen niet wachten tot alles klaar is. s Morgens komt de
architect op school om samen met de kinderen virtueel door het gebouw te wandelen. ‘s Middags
verzamelen we allemaal rond 14.20 uur aan de Hilmaarweg voor de officiële handeling. Kom
gerust langs!

Rapportbespreking
In de week van 11 februari zijn de rapportgesprekken gepland. We hebben 15 minuten
uitgetrokken voor ieder gesprek. Soms kan het gebeuren, dat dit niet voldoende blijkt te zijn. In
overleg met de groepsleerkracht is het maken van een vervolgafspraak altijd mogelijk.
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