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 Op 20 februari start 

er een voor Nederland 

uniek project: GEEF 

MIJ MAAR EEN BOEK! 

 

 

 

Boekverkopers van 

Nederland hebben de handen ineen geslagen om alle 

kinderen van 

Nederland, rijk en 

arm, in staat te 

stellen om hun 

eigen bibliotheek op 

te bouwen. Ieder 

kind zijn eigen 

boekenplankje 

thuis. Dat 

boekenplankje 

moet gevuld 

worden met de 

allermooiste 

jeugdboeken die er 

ooit in Nederland 

zijn verschenen. Boeken om te hebben, te houden en te 

koesteren. Het eerste boek is het beroemde boek 

OORLOGSWINTER van Jan Terlouw. Een prachtig boek 

om je een voorstelling te maken hoe het was om in de 

hongerwinter jongere te zijn. Een boek over moed en 

verraad, over twijfel en doorzettingsvermogen. Een boek 

om zelf te lezen, maar ook om voor te laten lezen en te 

praten over de Tweede Wereldoorlog. 

Vanaf 20 februari te koop in iedere boekhandel voor €1,- 

Er zijn 250.000 exemplaren gedrukt…maar op is op…. 

 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en klikt, 

krijgt u vaak meer informatie over de activiteit)  

22 febr-6 maart Voorjaarsvakantie 2 
weken 

Maandag 7 maart  Rapporten klaar 

Dinsdag 8 en woensdag 9 
maart 

Oudergesprekken 

Woensdag  9 maart Lustrumconcert gr 7 en 8  

Vrijdag 11 maart Nieuwsbrief 13 

Maandag 14 maart Ouderraad vergadering 
Belangstellenden welkom! 

  

Woensdag 16 maart Studiedag, leerlingen vrij 

  

 

Tevredenheidsonderzoek ouders, 

leerlingen en team 
Van de ruim 260 gezinnen (350 kinderen) hebben op dit 

moment 55 gezinnen de enquête ingevuld. 

 

Dat kan nog beter! Nog 200 

gezinnen te gaan…. 
 

Stichting Sirius zet dit jaar als onderdeel van de 

kwaliteitszorg, een grote enquête uit onder personeel, 

leerlingen en ouders. 

Uw mening over de 

school vinden wij 

belangrijk ! 

Your opinion on this school matters to 

us ! 

Wat vragen wij van u? 

Wij vragen u vriendelijk om uw mening over 

onze school en ons onderwijs met ons te delen. 

Dat kunt u doen door een vragenlijst in te 

vullen. U vindt deze vragenlijst op:  
www.devragenlijst.nl/kvpo  

Code vergeten? GH8DCH 

http://www.devragenlijst.nl/kvpo


 

What do we ask? 

We kindly ask your opinion on our school and the quality 

of education we provide. You can do this by filling in the 

questionnaire that is made available through the 

following link:  www.devragenlijst.nl/kvpo 

Forget the key to log in? AG89G7 

De enquête sluit op 29 februari! 

(Dit in tegenstelling tot eerdere berichten…..technisch 

blijkt vooralsnog het onderzoeksbureau de enquête niet 

langer open te kunnen stellen) 

 

 

 

 
Het Leerorkest bestaat 10 jaar en viert dat op 9 maart 

2016 met het Groot Lustrumconcert in de Gashouder van 

de Westergasfabriek in Amsterdam. Hare Majesteit 

Koningin Máxima woont woensdag als erevoorzitter van 

‘Meer Muziek in de Klas’ de viering van het tienjarig 

bestaan van het Leerorkest bij. Meer dan duizend 

kinderen - leerlingen van groep 7 en 8 van alle 

Leerorkesten in Amsterdam – spelen en zingen dan met 

het Nederlands Philharmonisch Orkest en solisten van De 

Nationale Opera met Tania Kross als aanvoerder. Samen 

brengen zij klassiekers (pop, musical, opera, klassiek) ten 

gehore, maar ook een nieuw muziekstuk, geschreven 

voor het Leerorkest door Componist des Vaderlands 

Willem Jeths. 

 

 

Woensdag 10 februari werd het Klein 

Leerorkest uitgenodigd om bij De 

Wereld draait door te komen spelen.  

U vindt meer hierover op de 

homepage van onze website. Er is 

ook een link naar de uitzending 

 

 

we zijn super trots op onze muzikanten! 

 

Regenwoud in de bovenbouw 
Het zal u niet zijn ontgaan. De hele school hangt vol met 

tips over hoe je zorgt dat het regenwoud blijft bestaan. 

In de bovenbouw wordt met de methodiek van IPC aan 

dit thema gewerkt met de kinderen.   

 

Zij zijn 

super 

betrok

ken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Riham en Cheyenne: 

 

http://www.devragenlijst.nl/kvpo

