
Gevangenismuseum groep 5/6 

Op donderdag 10 januari ging groep 5/6 naar het Gevangenismuseum. 

Met gespannen gezichtjes gingen de kinderen de bus in, maar de spanning 

maakte al snel plaats voor enthousiasme. Niet zo gek als je een rondlei-

ding krijgt van een gewone cel naar een isoleercel en naar de luchtplaats. 

Ook leerden de kinderen van alles over de geschiedenis van Veenhuizen. 

‘Wat een rustige en geïnteresseerde groep kinderen heeft u mee juf’, een 

mooie uitspraak waar we mee thuis konden komen! 
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Schoolontbijt 

Schoolapp 

We hebben de afgelopen periode onze nieuwe website uitgeprobeerd. Voor ons is het nu een stuk mak-

kelijker geworden om er nieuwe informatie en foto’s op te zetten. Daarnaast kunnen we per item aange-

ven of het op het openbare of beveiligde deel van de website geplaatst moet worden. Het beveiligde deel 

is alleen voor ouders in te zien. Daarom willen we u vragen om de app te installeren (op telefoon of ta-

blet), omdat dit voor ons een belangrijk communicatiemiddel is naast de mail. De installatie van de app. 

kunt u doen aan de hand van de volgende e-instructievideo: https://vimeo.com/225546337 

U hoeft alleen de relevante (verplichte) persoonsgegevens in te vullen. Overige gegevens zijn niet nodig. 

Deze staan reeds in ons schooladministratiesysteem. Uw activatiecode heeft uw oudste kind vandaag 

meegekregen in een envelop. Als u zich aanmeldt, krijgt u voortaan de nieuwsbrief automatisch toege-

stuurd. Omdat het een bepaalde tijd duurt, voordat alle ouders zich hebben aangemeld, blijven we de 

nieuwsbrief ook nog op de oude manier toesturen. Het kan dus zijn, dat u de nieuwsbrief dubbel ont-

vangt. Zodra we hebben vastgesteld dat alle ouders zich hebben aangemeld, zal de nieuwsbrief alleen nog 

maar automatisch worden toegestuurd. Vergeet u niet de juiste groep aan te vinken. Succes met de instal-

latie! Mocht de installatie  niet lukken dan kunt u eventueel hulp vragen aan andere ouders of de leer-

kracht (en) op school. 

Oud papier  

Voor het halen van oud papier zijn wij hulp no-

dig van de volgende ouders (zaterdag 23-2-’19):  

• Lars Stevens 

• Robine Braam 

• Jesse Koops 

• Milan Bakker 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor  

vervanging. 

Belangrijke data:  

Woensdag 23 januari: voorleesontbijt. 

Bijlage:  

1. Schema oud papier. 

2. Uitnodiging teken-schildermiddagen. 

Ouderpanel 15 januari 

Op dinsdag 15 januari werd voor de tweede keer dit schooljaar een ouderpanel gehouden. Deze avond 

werd goed bezocht en we hebben mooie en bruikbare feedback gekregen. Ouders zijn heel tevreden 

over onze school, waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. Daarnaast hebben we wat punten van aan-

dacht meegekregen waar we wat mee kunnen in ons schoolplan. Over de uitwerking hiervan zullen jullie 

later geïnformeerd worden.  

https://vimeo.com/225546337

