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      17  juli 2017 

Agenda 
 

15 - 26 januari Cito toetsen 

23 januari OR- vergadering 

5 februari Studiedag (Leerlingen zijn vrij) 

9 februari Rapport 1 mee 

12 februari Groepsbespreking (leerlingen Clowns en 

Acrobaten vrij) 

12-13 februari Rapportgesprekken 

13 februari Groepsbespreking (leerlingen Orkest en 

Olifanten vrij) 

15 februari Groepsbespreking (leerlingen Tijgers en 

Leeuwen vrij) 

19 februari Groepsbespreking (leerlingen Groen en 

Oranje vrij) 

19-20 februari Rapportgesprekken 

20 februari Groepsbespreking (leerlingen Geel en 

Rood vrij) 

22 februari Groepsbespreking (leerlingen Blauw en 

Paars vrij) 

 

De beste wensen! 
Het Team van de Trapeze wenst alle kinderen en ouders 

een heel goed 2018!  

We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad. 

Samen gaan we er weer tegenaan om er een leuk en 

leerzaam jaar van te maken. 

 

Pleinkanjers: 
Deze week hangen de foto in de hal van het hoofdgebouw en 

de Gentiaan.  

Tijgers:                  Ibrahim, Gio, Mike 

Blauw:                   Myron 

Geel:                     Tim, Sam G. 

 

Kerstviering 
Het was een mooi samenzijn op het plein. 

Fijn dat er veel ouders en andere belangstellenden op het 

plein aanwezig waren. 

Veel dank aan de leden van het Leger des Heils die de 

samenzang begeleidde. 

De kinderen en leerkrachten hebben genoten van alle lekkere 

hapjes die waren meegenomen, waarvoor onze hartelijke 

dank. 

 

Nieuwe leerlingen 
Afgelopen dinsdag is er weer een aantal nieuwe leerlingen 

op de Trapeze bij gekomen. 

Bij het Orkest zijn dit Dante en Samantha. De Tijgers hebben 

uitbreiding gekregen van Damion en Liz. 

In groep Oranje is Nick erbij gekomen. 

Hartelijk welkom allemaal en we hopen dat 

jullie je snel helemaal thuis zullen voelen op 

de Trapeze!  

 

Juf Annemarie 
Zoals u allemaal weet hebben we afscheid genomen van 

juf Annemarie. 

Na 30 jaar (op 3 maanden na) trouwe dienst, heeft zij besloten 

vervroegd met pensioen te gaan. 

Voor de kerstvakantie kreeg zij van de kinderen een prachtig 

plakboek met daarin allemaal wensen van de kinderen. Zij was 

daar heel erg blij mee. 

Wat zullen we onze leesjuf gaan missen. 

We wensen haar alle goeds voor de toekomst in haar nieuwe 

woonplaats; Schagen. 

 

Juf Marieke 
Vandaag is juf Marieke weer begonnen.  

Op 7 oktober heeft zij een prachtige zoon genaamd Abel 

gekregen. 

Haar zwangerschapsverlof zit er nu op.  

Juf  Marieke pakt haar taken op donderdag en vrijdag voor 

groep Blauw weer op. Op maandag, dinsdag en woensdag 

staat juf Gabriëlle voor de groep en is zij tot de zomervakantie 

op donderdag en vrijdag vrij.  

Mocht u juf Marieke nog niet kennen, loop dan even langs! 

 

CITO-toetsen 
De komende twee weken worden weer  bij alle kinderen de 

Cito-toetsen afgenomen. 

De leerlingen worden op hun eigen niveau getoetst voor de 

vakgebieden: technisch- en begrijpend lezen, rekenen, spelling 

en woordenschat. 
Een deel van de toetsen nemen we digitaal af en een deel op 

papier. 

Wij verzoeken u dan ook om uw kind zo min mogelijk te laten 

verzuimen en afspraken voor dokters- en tandartsbezoek 

buiten schooltijd te plannen.  

Belangrijk voor een goed resultaat is ook 

voldoende nachtrust en een gezond ontbijt. 

 

 

 

 
Schoolgeld 
Veel ouders hebben het schoolgeld voor dit jaar al 

overgemaakt. Hiervoor hartelijk dank! 

In de decembermaand hebben we veel kunnen organiseren 

voor de kinderen en ook de komende periode staan weer veel 

leuke activiteiten gepland voor alle groepen.  

De voorbereidingen op de schoolreizen zijn in volle gang. We 

hopen dat iedereen die nog niet heeft betaald de komende 

weken het schoolgeld zo snel mogelijk wil voldoen 
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Controleformulier en 
toestemmingsverklaring 
Voor de kerstvakantie hebben de ouders een 

controleformulier ontvangen. 

Om de gegevens van uw kind  up-to-date te houden vragen we 

u éénmalig bijgaand formulier in te vullen en zo spoedig 

mogelijk te retourneren. (het liefst digitaal). 

In het vervolg zullen we u jaarlijks vragen het reeds ingevulde 

formulier te controleren en daar waar nodig aan te vullen en/of 

te wijzigen. 

 

Goed Gedaan 
Afgelopen week is er gewerkt aan het thema ‘Wat voel ik?’ 

Ook de komende 2 weken zullen we hier aandacht aan 

besteden. 

Het is belangrijk dat een kind weet wanneer hij bang, boos of 

verdrietig is en dit ook kan vertellen. Een kind moet leren 

zeggen wat hem dwarszit (in plaats van dat in zijn gedrag te 

uiten) en weten wat hij kan doen om zich weer wat fijner te 

voelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBS  
In de winter, wanneer de kinderen een winterjas en 

misschien ook nog muts, wanten en sjaal dragen, is het 

soms dringen op de gangen. 

Deze week gaan we extra ons best doen om in de gangen en 

op de trappen aan de gedragsverwachtingen te voldoen. We 

hopen heel veel armbandjes te kunnen uitdelen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


