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Nieuwe website
Deze week hebben de webmeesters (juf Renske Hiddink, juf Denise de Jong en
ik) instructie gehad over het gebruik van groepenplein. We hopen eind deze
week alle aanpassingen te hebben gedaan. Er zijn foto’s gemaakt voor de
banner van de website. Ouders waarvan we niet zeker wisten of ze toestemming
hebben gegeven voor het plaatsen van deze foto’s zijn gemaild of gebeld. Ons
streven is vrijdag 15 februari bureau Intermix groen licht te geven om de laatste
stappen te nemen.
Ouderbijdrage
Denkt u er nog even aan om de brief over de vrijwillige ouderbijdrage in te vullen
en in te leveren? Ook als u niet per automatische incasso wilt betalen, vragen wij
u dat te noteren op de ouderbrief en deze bij ons in te leveren.
Parkeeroverlast
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over parkeeroverlast rondom school.
Buurtbewoners van het stukje Felixwei naast de school ondervinden veel hinder
van ouders die de auto voor hun uitrit parkeren. Vooral bij slecht weer is dit het
geval. Uit foto’s blijkt dat het vaak om dezelfde ouders gaat. Nogmaals namens
de bewoners een dringende oproep uw auto in de daarvoor bestemde
parkeervakken te plaatsen.
Luizenouders
Met spoed gevraagd: ouders die willen meehelpen met het opsporen van neten
en/of luizen. Daarbij komt nog dat Bonny de Vries is genoodzaakt te stoppen met
de coördinatie. We komen echt handen tekort!
Een fijne vakantie en een hartelijke groet van Dineke Homan

3 Bijbelrooster
EVEN VOORSTELLEN
Ik ben meester Wibe. Ik ben 21 jaar woon in Stiens en ben nog een student,
ik zit in mijn laatste jaar van de leraren opleiding (PABO) en ik sta samen
met Juf Eline en Juf Froukje voor groep 4. In mijn vrije tijd sport ik veel, dit
doe ik met erg veel plezier. Ik vind het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt
om te sporten. Bewegen is erg belangrijk voor mij. Als kind heb ik hier in
Stiens bij S.C. Stiens gevoetbald. Ik heb vorig jaar ook stage gelopen op de
Sprankel in groep 5. Omdat dit zo goed beviel wilde ik graag weer voor de
klas staan op de Sprankel! Je kunt mij ook nog steeds vinden in de Aldi hier
in Stiens dus niet gek kijken als je mij hier tegenkomt.
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NOTENVLOOT
We kamen binnen, deden de jas op de kapstok en gingen zitten. Op elke stoel lag een armband met
een kleur. En daarna deden we wat liedjes. En toen liepen ze van het podium af en ze hadden twee
armbandjes; licht en donker. Ik begon bij de trompet. Er waren drie maten, ik had de kleinste. Daarna
gingen we naar de trommel. We mochten ook op een drumstel. En daarna gingen we naar de
dwarsfluit. We maakten hem klein en gingen er op trommelen. En toen gingen we naar de
accordeon. Het was heel zwaar om het ding heen en weer te doen. En als laatste instrument de viool.
Het was heel moeilijk om er een mooi liedje uit te krijgen en tot slot gingen we weer naar huis. En
het allerleukste instrument vind ik de accordeon.
Verslag van Tim Visser, groep 5
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AGENDA
Aanwezigheid
Dineke Homan

Karin Fennema, Intern
Begeleidster
Februari

VAKANTIEROOSTER – EXTRA VRIJE DAGEN
VAKANTIES 2018-2019
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
19 april 2019 t/m 3 mei 2019 (inclusief
Pasen en Koningsdag)
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
12 juli 2018 t/m 25 augustus 2019

Extra vrije dagen i.v.m. studiedagen
25 februari 2019

11 t/m 14 10 min. gesprekken
Rapport mee
18 t/m 24 Voorjaarsvakantie
Alle kinderen vrij
25

Themadag PCBO
Alle kinderen vrij

Maart
6

GMR

13

GGD groep 2

22

GGD groep 2

25

GGD groep 2

WELKOM OP SCHOOL
1A
Eva Pheifer
1B
Marit Woerdman
Jesse Kooistra

BIJBELROOSTER
April
3

Grote rekendag
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Theoretisch
verkeersexamen groep 8

12

Koningsspelen

Week 8/9: 18 feb. t/m 1 maart 2019
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41
Week 10: 4 t/m 8 maart 2019
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17
Week 11: 11 t/m 15 maart 2019
Tegenstanders van Jezus, Johannes 10:22-39
Het bericht over Lazarus, Johannes 11:1-16
De opwekking van Lazarus, Johannes 11:17-44
Week 12: 18 t/m 22 maart 2019
Het besluit om Jezus te doden, Johannes 11:45-57
De zalving in Betanië, Johannes 12:1-11
Intocht in Jeruzalem, Johannes 12:12-19
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