
    

    

     “Wat niet uit het hart komt, zal een ander hart niet raken” 

    

    

Nieuwe groepNieuwe groepNieuwe groepNieuwe groep    
Vanaf januari tot meteen na de voorjaarsvakantie is er een instroom 
van meer dan 25 leerlingen. Veel kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 
jaar. Op dit moment al zijn met name de groepen 3 en 4 (te) vol. 
Juist in deze leeftijdsgroep komen er nog kinderen bij. We hebben 
daarom besloten om tussen de groep 3 en 4 een nieuwe groep te 
gaan formeren. Gelukkig hebben we door wat interne 
verschuivingen en wat uitbreiding van een leerkracht deze groep 
met onze eigen vertrouwde mensen kunnen bemensen. Wanneer 
echt alles helemaal rond is laat ik u dat meteen weten. Deze nieuwe 
groep gaat echt na de voorjaarsvakantie van start in een van de 
“oude” lokalen van de Branding. Op 22 februari a.s. gaan ze onze 
schoolverlaten. 
 

Extra gymnastiekExtra gymnastiekExtra gymnastiekExtra gymnastiek    
Het extra sportmoment voor de kinderen uit groep 6/7/8 van De 
Vogelhorst is een groot succes. Zoals al eerder aangegeven is dit 
extra sportmoment van 14:00 tot 15:00 op de vrijdag helemaal 
gratis. Nogmaals van harte aanbevolen. Bewegen is de mobiliteit van 

de geest! 

 
Deze lessen zullen niet hetzelfde zijn als de reguliere gymlessen. De 
nadruk zal liggen op plezier en bewegen. Er worden leuke spellen 
gespeeld, uitdagende kunstjes aangeleerd en/of nieuwe sporten 
gespeeld.  
De kinderen hoeven zich hiervoor niet op te geven. 
 
Enkele voorbeelden: 
Eigen gymles ontwerpen 
Free runnen 
Freestyle 
Zaalvoetbal 
 

Ziekte 

Via verschillende media 

worden we op dit moment op 

de hoogte gehouden wan het 

groet te kort aan 

invalkrachten. Zeker in een 

periode waarin de griep heeft 

toegeslagen. Helaas hebben 

wij hier ook mee te maken. Ín 

verreweg de meeste gevallen 

is het toch gelukt om de 

groepen te voorzien van 

leerkrachten. Toch hebben 

ook wij afgelopen week twee 

groepen helaas naar huis 

moeten sturen. Te veel zieken 

tegelijk. Komende week is er 

wel een gesprek met een 

mogelijke mannelijke 

invalleerkracht. We stellen 

alles in het werk om het naar 

huis moeten sturen van een 

groep niet (meer) voor te 

laten komen. 

 

Ouderrapportage en 

kindrapporten 

In de week van 12 februari 

staan de oudergesprekken 

gepland. Tijdens deze 

gesprekken krijgt u een goed 

beeld te zien waar uw kind op 

dit moment staat met name 

t.o.v. zichzelf maar ook t.o.v. 

het mogelijke 

uitstroomprofiel. Het zijn 

altijd weer mooie interessante 

en ook belangrijke 
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gesprekken. Zijn we met elkaar op de goede weg? Waar kunnen we 

nog meer winst halen?  Het samen optrekken is en blijft van groot 

belang.  Graag tot volgende week. 

 
Oudercursus Opvoeden & Zo 
Twee weken terug heeft u de folder van de cursus Opvoeden & Zo 
mee naar huis gekregen met daarin een inlegvel.  
U kunt zich ook in de komende week nog steeds opgeven voor deze 
mooie cursus. 
De ouders die in voorgaande jaren meegedaan hebben op de 
Vogelhorst hebben de cursus erg gewaardeerd. Ze gaven de cursus 
gemiddeld het cijfer negen.  
We hopen ook u te mogen verwelkomen bij deze cursus! 
De vier cursusavonden zijn op 22 februari, 8 maart, 22 maart en 5 
april.  
De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn om 21.30 uur afgelopen.  

 
 


