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Hoe staat het met de nieuwbouw? 

Er is nog niet veel nieuws te melden. 

De sloop van het oude gebouw vor-

dert en we hopen over niet al te lange tijd  meer informa-

tie voor u te hebben.  

 

Vrijdag 3 januari is de laatste vakantiedag.  

Op maandag 6 januari moeten we 

weer naar school.  

Dinsdag 14 januari 

 

Studiedag.  

Het team gaat zich die dag bezig houden met communi-

catie en handelingsgericht werken.  

Het belooft een interessante en nuttige dag te worden.  

 

Alle leerlingen van alle locaties zijn die dag vrij.  

Op woensdag 15 januari gaan we weer gewoon naar 

school.  

 



Nieuws van de Larikslaan 

Nieuws van de Asserweg 

Nieuws van de Assendelftstraat 

Vanaf 6 januari 

Op die dag begint het thema “” Bou-

wen””.  

Zeker gezien de ontwikkelingen bij de 

nieuwbouw van onze school is dit een 

zeer actueel onderwerp.  

 

Dinsdag 28 januari 

Maandafsluiting. Zoals elke maand een 

gezellige bijeenkomst waarbij we de jarigen van de afgelo-

pen maand nog even in het zonnetje zetten en gezellig zin-

gen met elkaar.  

 

Oudergesprekken 

In januari zijn de oudergesprekken. Het is nog niet precies 

bekend wanneer de gesprekken plaats zullen vinden maar u 

krijgt natuurlijk bijtijds een uitnodiging van het klasse-

team van uw zoon of dochter.  

 

Dinsdag 28 januari 

De Bruggroepen A en D en Middengroep A 

nemen deel aan het project “ Kunstenaar in 

de klas”, een onderdeel van het cultuurtra-

ject.  

Oudergesprekken 

In de week van 20 januari zijn de halfjaarlijkse 

oudergesprekken.  

U krijgt dan de gelegenheid om u op de hoogte te 

stellen van de ontwikkeling van uw kind.  

Van de leerkracht zult u een uitnodiging ontvan-

gen.  

Oudergesprekken 

In de week van 27 januari zijn de halfjaarlijkse oudergesprekken. 

U krijgt een uitnodiging van het klasse-team van uw kind.  

 

Project 

Half januari wordt gestart met een nieuw thema: “WONEN”.  

 

Hoe van de nood een deugd te maken 

Met de grote novemberstorm heeft een wilg het loodje gelegd.  

De boom lag daar maar en Leah dacht daar een leuk plan voor te 

hebben. En dat is nog gelukt ook! Met behulp van  een paar stoere 

gemeentemannen is de boom over het hek getild en heeft op de 

speelplaats een plekje gekregen. Dit tot grote vreugde van de 

kinderen. Ze gebruiken hem als bankje, klauteren er overheen, 

balanceren op het randje en ontdekken allerlei leuke en spannen-

de beestjes in de schors. Kortom: een aanwinst.  

Leve juf Leah! 

Kindertheater in januari 

Zondag 12 januari: Zebra Zebra in de Schouw-

burg, Rotterdam 

Ook op 12 januari de musical De Sprookjes-

boom. Deze voorstelling is in het nieuwe 

Luxortheater om 14.00 en 16.00 uur.  

 

Je kunt er zelfs aan schommelen…. 

De voorbereidingen voor de musical worden 

meteen in januari weer daadkrachtig opge-

pakt.  Alles begint nu op zijn plek te vallen. 

Het spel, het koor, de band en het ballet: al-

les krijgt nu zijn definitieve vorm.  

Houdt u voor de foto’s het blog in de gaten.  

U kunt daar zien hoe de voorbereidingen ver-

lopen. U kunt het blog bereiken door op de 

button op de RC site te klikken.  


