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REMINDER 

Denkt u eraan dat de kinderen aanstaande maandag vrij zijn? 

Op die dag zitten de juffen en meesters namelijk in de 

schoolbanken voor een studiedag. 

 

 

SCHOOL SCHAAK TOERNOOI 

Het is wéér gelukt! Na 

een spannende 

middag werd De Vink 

op het nippertje 

Kampioen van 

Voorschoten!  

GEFELICITEERD! 

En dat geldt natuurlijk 

voor alle deelnemers!!! 

 

VOORAANKONDIGING CARNAVAL 

Zoals u in de schoolkalender kunt lezen, vieren we op vrijdag 23 februari ons 

jaarlijkse carnavalsfeest. De kinderen mogen de hele dag verkleed naar school 

komen. In de middag maken we er een gezellig feestje van tot 15.00 uur, 

waarna de voorjaarsvakantie begint. Al jaren valt het begin van deze vakantie 

samen met het landelijke Carnaval. Bij het invullen van de schoolkalender 

gingen we daar ook vanuit. Dit blijkt echter dit jaar niet te kloppen. Carnaval 

wordt landelijk gevierd van 11 t/m 13 februari. Volgend jaar zullen we daar 

extra op letten. 

 

Misschien is het volgende een handige tip:  

Nu is een goede tijd om alvast vrolijke 

carnavalsattributen te kopen.  

Tot de 11e liggen de winkels er vol mee, maar 

na 13 februari zijn die natuurlijk minder goed 

verkrijgbaar. 

In de volgende nieuwsbrief volgt meer 

informatie over het feest. 
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PORTFOLIO’S INLEVEREN 

Denkt u nog aan het inleveren van het portfolio? In de vorige nieuwsbrief 

vroegen we u dit uiterlijk 26 januari te doen. Helaas zijn we nog verre van 

compleet… Heeft u dit al wel gedaan? Fijn! Dan is dit bericht uiteraard niet aan 

u gericht. 😊 

 

INSCHRIJVEN VOOR DE PORTFOLIOGESPREKKEN 

U kunt zich nog t/m aanstaande vrijdag 2 februari 

inschrijven voor de gesprekken over het portfolio. Dit 

gebeurt via Social Schools. Wanneer u voor meerdere 

kinderen een afspraak maakt, is het handig om er een 

kwartier tussen te plannen. Het gesprek is overigens, 

zoals u inmiddels gewend bent, met u én uw kind.  

 

GRIEP EN TOETSEN…GEEN FIJNE COMBINATIE 

De afgelopen twee weken waren er heel wat kinderen ziek 

helaas. En dat precies tijdens de LVS Citotoetsen. Vervelend 

voor hen! Maar…geen nood! We zorgen er altijd voor dat 

gemiste toetsen kunnen worden ingehaald onder dezelfde 

rustige omstandigheden.  

 

MEESTER JASPER WORDT MEESTER SIMON 

Nee hoor, meester Jasper verandert zijn naam niet… U heeft misschien al wel 

vernomen dat meester Jasper onze school gaat verlaten. Dat vinden wij heel 

jammer, maar we zijn ook heel blij voor hem dat hij een mooie uitdaging kan 

aangaan op zijn nieuwe school. Groep 8 krijgen vanaf 1 maart (dus na de 

voorjaarsvakantie) les van Simon Trommel (meester Simon). We wensen hem 

en de kinderen een fijne tijd met elkaar! 

 

 

 

KINDERBOEKENNIEUWS 

Voorlezen, dat is voor iedereen leuk! De Nationale Voorleesdagen zijn 

begonnen. Voor de peuters en de kleuters is er de Prentenboek Top Tien met 

leuke leestips. Ook voor oudere kinderen is voorgelezen worden leuk (en 

goed). Daarom op de volgende pagina ook een paar voorleestips voor de 

kinderen in de hogere groepen. 
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Groep 3 en 4 

Lotte & Roos: de meisjes tegen de jongens – Marieke Smitshuis 

Lotte en Roos beleven allerlei avonturen met hun opa, met Geintje, 

Bullebak en Snater. En ze krijgen nieuwe buurjongens. Zijn ze vijanden 

of vrienden?  

De kleine heks – Otfried Preussler 

De kleine heks kent nog niet alle heksenkunsten uit haar hoofd. Daarom 

mag ze niet naar de heksenbijeenkomst op de Bloksberg. Maar ze zal de 

andere heksen eens wat laten zien!  

 

Groep 5 en 6 

Ik en de rovers - Siri Kolu 

Roos (10, ik-figuur) wordt ontvoerd door de familie Rover. Eerst weet ze niet wat haar 

overkomt, maar al snel geniet Roos van het nieuwe vrije leven, waarin de gekste 

dingen heel normaal zijn.  

De grote verboden zolder - Edward van de Vendel [nog niet gelezen] 

De geheimzinnige Linea komt tijdelijk bij Eddie (10) in huis wonen. Ze neemt hem 

mee naar de verboden zolder, waar ze allerlei grappige en griezelige geesten 

ontmoeten.  

 

Groep 7 en 8 

Borealis – Marloes Morshuis 

Joppe woont met honderdtachtig 13-jarige kinderen in kamp Borealis in 

Alaska. Ze zijn geselecteerd om na een klimaatramp de aarde opnieuw 

te bevolken. Maar ze zitten er tegen hun wil en Joppe is van plan om 

zijn vrijheid terug te winnen.  

Alaska – Anna Woltz 

Parkers hond Alaska moest weg, omdat haar broertje allergisch voor hem is. Op haar 

eerste schooldag ziet ze dat Alaska nu de hulphond is van haar klasgenoot Sven. Ze 

wil graag weer contact met Alaska, maar ze vindt Sven niet aardig.  

 

TOT SLOT… 

…wensen we u natuurlijk weer een heel prettig weekend!  

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Vink  

Fijn weekend! 


