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Schooljaar 2019 – 2020  
 

 
Week 10 Uitnodiging ouder tevredenheidsonderzoek 
04 mrt.  Palludaradag, kinderen vrij 

 08 mrt.  School kerkdienst  
13 mrt.  Himmeldei op school  
11 mrt.  Open dag voor nieuwe ouders  
18 mrt.  Kijk moment ouders VHBS  
21 mrt.  Oudpapier 
23 mrt.  Juffendag 
27 mrt.  Nieuwsbrief 7  
 

 

 
Oudertevredenheidsonderzoek  
Scholen moeten om de vier jaar een oudertevredenheidsonderzoek houden. Deze week ontvangt elk gezin één 
uitnodiging per e-mail met inloggegevens en een link naar de vragenlijst. Het gaat om een anonieme online 
vragenlijst die vrij snel ingevuld kan worden.  We hopen dat u weer mee werkt, want alleen bij een goede deelname 
krijgen wij een betrouwbaar beeld waar we als school wat mee kunnen.   
Mocht u deze mail niet ontvangen, dan ons verzoek om nog even te checken of deze e-mail niet in de spam box is 
gekomen. Mocht u niets ontvangen, zou u dit dan door willen geven via de mail (vhbs@palludara.nl)? Wij hopen 
op een hoge respons. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!  
 
Palludaradag 
Morgen, woensdag 4 maart is de jaarlijkse Palludaradag. Tijdens deze dag komen alle leerkrachten van stichting 
Palludara bij elkaar en volgen diverse workshops en wisselen ervaringen uit. De kinderen zijn deze dag vrij.  
 
Open dag 
Dit jaar een gewijzigde opzet voor de open dag van onze school. Op woensdag 11 maart staat de school de gehele 
schooldag open voor nieuwe gezinnen en kinderen. Een week later, op woensdag 18 maart, is er van 8.30 – 10.30 
uur een kijk moment voor u als ouders / verzorgers. Er kunnen maximaal 5 ouders per klas naar binnen. Om 
iedereen een kans te bieden om te komen kijken, zou het fijn zijn als u maximaal 15 minuten in de klas blijft 
zitten.  
 
Kerk schoolgezinsdienst 
Zondag 8 maart is onze jaarlijkse schoolkerkdienst. Het thema is dit jaar “Mozes”. De kinderen horen deze week in 
de groepen het verhaal van Mozes (Mozes en het biezenmandje, de plagen, de uittocht door de Rode Zee en de 
10 leefregels). Op zondag 8 maart vieren wij met zijn allen. Om 10.30 uur staat de koffie klaar. De dienst start om 
11.00 uur en is gevuld met allerlei activiteiten rondom het bijbel verhaal ‘Mozes’. De dienst is naar verwachting 
rond 11.45 uur weer afgelopen. Iedereen is van harte welkom om dit met ons mee te vieren.  
 
 

Nieuws uit de school 

Agenda 

http://www.taalsintrum.nl/
http://www.taalsintrum.nl/
http://www.taalsintrum.nl/


Schoolfotograaf  
Om alvast te noteren op de kalender; op woensdag 27 mei komt de schoolfotograaf bij ons 
op bezoek om weer portret- en groepsfoto’s te maken.  
 
Himmeldei  
Dit schooljaar doen wij ook als school mee aan Himmeldei. Groen Doen en de gemeente 
stelt voor ons materialen beschikbaar om op 13 maart de omgeving rondom school schoon 
te maken. Aansluitend wordt er op zaterdag 14 maart Himmeldei georganiseerd door de activiteitencommissie in 
het dorp.  
 

 
Afscheid groep 8 
Na het bespreken van de ideeën van de kinderen en het brainstormen met een groepje ouders over de invulling 
van het afscheid van groep 8 heeft het team van de VHBS het volgende besluit genomen:  
 
Even jaren 
De leerlingen uit groep 7/8 gaan op schoolkamp en in de laatste schoolweek wordt er een afscheidsavond 
georganiseerd op dinsdagavond. Deze afscheidsavond start met gezamenlijk eten op school (leerlingen uit groep 
7/8 en team). Daarna zullen groep 7/8 en het team slagbal spelen op het veld. De avond wordt op school 
afgesloten met een feestelijke avond. Deze feestelijk avond wordt gevuld met optredens door de leerlingen uit 
groep 7/8 en een afscheidsspeech voor de leerlingen uit groep 8. Alle ouders en belangstellenden zijn welkom bij 
het slagbal en de feestelijke avond in de school. Op donderdagmiddag zullen alle leerlingen van de school groep 8 
'uitgooien'.  
 
Oneven jaren 
De leerlingen uit groep 7/8 gaan een dag op schoolreis en in de laatste schoolweek is er een eindmusical in het 
dorpshuis op dinsdagavond. Deze afscheidsavond start met gezamenlijk eten in het dorpshuis. Later op de avond 
zijn alle ouders en belangstellenden welkom bij de musical in het dorpshuis door alle leerlingen uit groep 7/8. De 
avond wordt afgesloten met een afscheidsspeech voor de leerlingen uit groep 8. Op donderdagmiddag zullen alle 
leerlingen van de school groep 8 'uitgooien'.  
 

Voor alle kinderen van 4 tot 6 jaar…. 

…..is er vanaf woensdag 4 maart KIB! Iedere woensdagmiddag van 14.30 tot 15.30 
uur lekker bewegen, binnen of buiten. Trek makkelijke kleding aan en kom heerlijk 
spelen en plezier hebben. Ouders , pake’s, beppe’s of de oppas, iedereen is 
welkom om met de kinderen mee te doen. 

In de maand maart helemaal gratis, daarna zijn de kosten voor april en mei 20 
euro. Vragen? Bel of mail Ciska van der Veer; ciskavdveer@gmail.com / 06 
33035919 We zien jullie graag op 4 maart in de sportzaal van het dorpshuis. (zij-
ingang) 

Durk, Timo, Janet, Ciska, Karin en Ilse (buurtsportcoach) Voetbalvereniging HJSC, Keatsferiening De Boppeslach 
Volleybalvereniging Far Ut. 

 

 

 

Nieuws uit de groepen  

Nieuws uit het dorp  
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Week 9,10 en 11 ( 24 feb t/m 13 maart)                                                                                                                          
Thema:  Mozes  

Week 12 en 13 (16 t/m 27 maart):  
Thema:  Verbinden  
Inhoud:  Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een samenleving. Kinderen hier en 

kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.  
Bijbel:    Twee wilden mannen (Mattheüs 8, 28-34);p Jezus en de schriftgeleerden (Mattheüs 9, 1-8); 

Uitgenodigd worden (Mattheüs 11, 1-30) 

 

MR       OR 
vhbsmr@palludara.nl     VHBSOR@palludara.nl     
Lianne Rijs (voorzitter)     Jan Jelte Nauta (voorzitter)  
Sara van der Pol (secretaris)    Klaas Koopmans (onderhoud) 
Petra IJpma       Ingrid den Hoed (penningmeester)  
Corry Hoogeveen      Hilde Wouters (secretaris)  
        
Gymrooster 2019-2020 
Dinsdag     Donderdag      
09.15 uur: Groep 5/6   09.15 uur: Groep 7/8 
12.30 uur: Groep 7/8   12.30 uur: Groep 3/4 
13.30 uur: Groep 3/4   13.30 uur: Groep 5/6 
 
Luizencontrole 
Iedere eerste woensdag na de vakantie is er een uitgebreide luizencontrole.

 
 

 

Informatie 

Trefwoord 


