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Carnaval op de 1000poot 
Er is een ware campagne gevoerd voor de verkiezing van Prins Carnaval en de Nar. Overal 
kon u prachtige posters zien hangen. Vorige week donderdag waren de verkiezingen. Alle 
klassen mochten stemmen. Aan het eind van de middag werd op het schoolplein onder 
grote belangstelling en onder een stralend blauwe hemel de uitslag van de verkiezingen 

bekend gemaakt. Branco Bal is onze Prins Carnaval voor dit jaar en Rens van den Broek is 
onze Nar. Ze hebben er allebei heel veel zin in en verheugen zich op volgende week vrijdag 1 
maart als we op school Carnaval zullen vieren. Volgende week vindt u hierover meer 

informatie in de nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

nieuws van de voorschool 
Hatsekidee! Bijna Carnaval!  
Op de voorschool vieren we dat natuurlijk ook. Op woensdag 27 en 
donderdag 28 februari maken we er een gezellige ochtend/middag van. De 
peuters mogen verkleed komen en in plaats van fruit zorgen wij voor wat 
lekkers! 

 

ondersteuning lezen en spelling weer van start 
Tot voor kort gaf juf Anja Wouters een aantal ochtenden per week 
ondersteuning aan kinderen op het gebied van lezen en spelling. Nu juf Anja 
gestart is als juf bij de NAZ, (Nederlandse les aan de buitenlandse kinderen) 
moest er een oplossing komen voor de ondersteuning. We zijn blij om te kunnen 
melden dat we de oplossing gevonden hebben. Juf Sandra van den Hout, bekend 
van SKO bij sommigen, zal deze taak vanaf deze week op zich gaan nemen.  
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laatste week juf Anneleen in unit 2 oranje 
Zoals verteld tijdens de ouderavond met bijna alle ouders van unit 2 
oranje, zou juf Anneleen tot deze week de vervanging van juf Marleen 
doen op donderdag en vrijdag. Vanaf volgende week zal deze taak 

overgenomen gaan worden door juf Nicole van Nimwegen. Dit betekent vanaf volgende 
week het volgende: 

 Juf Annemarie staat voor de groep op maandag, dinsdag en woensdag 

 Juf Nicole staat voor de groep op donderdag en vrijdag 
Dit zal zo zijn tot het moment dat juf Marleen weer in staat is om zelfstandig de groep te 
draaien. Zoals we verteld hebben tijdens de informatieavond weten we niet wanneer dat zal 
zijn, maar zullen we af moeten wachten hoe het herstel van juf Marleen vordert.  
 
 

agenda MR-vergadering 25 februari 2019 
1. Opening vergadering 
2. Vaststellen agenda  

3. Notulen (18 december 2018)   
4. Ingekomen stukken 
5. AC info  (Notulen zijn te lezen op de site) 

6. Mededelingen directie   
      - Huisvesting stand van zaken  (bouw + inrichting) 
      - Personeel    
7. Mededelingen bestuur 
8. Mededelingen GMR / vragen aan de GMR 
9. Sociale veiligheid  
10. Evaluatie klankbordgroep  
11. Onderwijsontwikkeling “Duizendpoot 2020”   
  - Kernconcepten (tweede is geopend en loopt) 

  - Mijnrapportfolio     
12. Communicatie (huisstijl ontwikkelen)    
 
 

korte berichten 
- Juf Jenny is donderdag afwezig en wordt vervangen door juf Barbara Derks.  
- Juf Nadya is vrijdag afwezig en wordt vervangen door juf Anouk. 
- Volgende week dinsdag is er een studiedag voor het team van De Duizendpoot. De 

kinderen zijn vrij die dag. De voorschool is wel gewoon open. 
 

 

 


