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Leerlingenraad 
Volgende week komt de leerlingenraad bij elkaar. In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen deze week 
een vertegenwoordiger gekozen. 
Met de leerlingenraad krijgen de kinderen een stem binnen de schoolorganisatie. Spelenderwijs maken zij 
kennis met de democratische beginselen. De betrokkenheid van de kinderen wordt bevorderd en zij krijgen 
in beter inzicht in de organisatie van de school. Al met al kunnen zij bijdragen aan de kwaliteit van de 
school. De kinderen bespreken vooraf en achteraf met hun klasgenootjes wat er ter sprake komt / is 
geweest in de leerlingenraad. Zo kunnen alle kinderen met ideeën komen en feedback geven op wat op 
school gebeurt. 
 
 

Parro app 

Tsja, het is even wennen, maar de meeste ouders hebben de weg naar Parro gevonden. Er worden berichtjes van de 
leerkracht gelezen, ouders versturen korte mededelingen en ook het afwezig / ziek melden gebeurt al via Parro. 
Wanneer u uw kind ziekmeldt, is het fijn dat u uw kind ook weer beter meldt via de app, of u meldt uw kind per dag 
ziek.  
De Parro app heeft u straks ook nodig voor het intekenen voor de rapportgesprekken. 

Heeft u zich nog niet aangemeld, stuur dan een email naar Nathalie (n.admiraal@rvko.nl) 
 
 

Carnaval 

Het duurt nog even, maar vrijdag 17 februari vieren we ’s middags carnaval op school. De voorbereidingen zijn 
begonnen. In alle klassen worden praalwagens gemaakt! 
LET OP: de voorjaarsvakantie is van vrijdag 24 februari (eerste vrije dag) tot en met zondag 5 maart. 
 
 

Schooladviezen voortgezet onderwijs 
Volgende week donderdag ontvangen de kinderen van groep 8 hun schooladvies. De aanmeldperiode is dit 
jaar van 20 februari t/m 17 maart. Ouders van de kinderen van groep 8 zijn per brief over de procedure 
geïnformeerd. 
Dit schooljaar maken de kinderen voor het laatst de Centrale Eindtoets. Vanaf volgend jaar maken de 
kinderen van groep 8 in februari de doorstroomtoets en krijgen zijn daarna in maart het definitieve 
schooladvies. 
 

Personele aangelegenheden 

Juf Anneloes is bevallen van een zoontje: Daan!  Moeder en dochter maken het goed en vader is ook dolgelukkig! 
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RIJK AANBOD 
Excursies, uitjes en gastlessen 

In januari en februari gaan er geen kinderen naar de kinderboerderij. 
 
 

De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan naar het depot van museum 
Boijmans van Beuningen. Het onderwerp van de les is: ‘Het Object 
Vertelt’. 
In Depot Boijmans Van Beuningen worden 151.000 kunstobjecten 
bewaard. Waarom verzamelen we deze voorwerpen? Wat valt erover te 
ontdekken? De leerlingen onderzoeken verschillende kunstwerken van 

de voor- én achterkant en bespreken verschillende verhalen en ideeën van zowel de maker als henzelf. 
Geïnspireerd door een gekozen collectiestuk ontdekken zij hoe ze observaties, ideeën en verhalen zelf 
vorm kunnen geven in een eigen kunstwerk.   
Groep 7A juf Zarife   vrijdag 3 februari         10.00 tot 11.15 uur 
Groep 7B meester Edgar  vrijdag 3 februari           13.00 tot 14.15 uur 
Groep 7C meester Laurent donderdag 16 februari  10.00 tot 11.15 uur 
Groep 8B meester Dennis   donderdag 16 februari  10.00 tot 11.15 uur 
Groep 8A meester Martijn  donderdag 16 februari  13.00 tot 14.15 uur 
Groep 8C juf Marijke/Tessa  donderdag 16 februari  13.00 tot 14.15 uur  
 
De groepen 3 en 4 gaan maandag 6 februari van 13.30 tot 14.35 uur naar de Doelen voor de voorstelling 
'Wild’. 
Niks netjes, rustig en bescheiden. Ook meisjes mogen wild zijn en dat gaan we vieren! Want witte sokjes 
zijn er om vies te worden. En je mag ook gewoon eens een keer ontploffen als meisje, toch? 
Wild is een aanstekelijke en anarchistische danstheatervoorstelling. Drie danseressen staan samen met 
het Maat Saxophone Quartet op het podium en gooien de rolpatronen overboord. Al die ideeën over hoe 
je je moet gedragen als meisje, sluipen er al heel vroeg in. Deze danseressen hebben daar lak aan. Niks 
netjes, rustig en bescheiden. Zij kiezen voor wild, woest en onaangepast. Ze proberen het wel om 
gestructureerd en ordentelijk hun ‘pasjes’ uit te voeren, maar dat mislukt jammerlijk. Ze hebben er geen 
zin in en kiezen hun eigen pad. Ze zoeken gewoon de beste manier om zichzelf en de wereld te ontdekken. 
En niemand houdt ze tegen! 
De muziek van Wild is geschreven door componist Kaveh Vares en wordt live uitgevoerd door de vier 
saxofonisten van Maat Saxophone Quartet. 
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