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Terugblikken
De afgelopen maand hebben de leerlingen van de meeste groepen heel veel verschillende Cito-toetsen
gemaakt. De resultaten van deze toetsen vindt u in het deze week uit te delen rapport. De rapporten zullen
zo veel mogelijk in de week van 9 februari met de ouders/verzorgers besproken worden.
Eind januari werd er in groep 1 en 2 extra veel voorgelezen in het kader van de Nationale Voorleesdagen.
Alle titels van de Prentenboeken Top 10 2015 waren op school. Er kwamen veel moeders voorlezen, zelfs 2
oma’s en een opa. De kinderen hebben er van genoten.

Vrije dagen
Dit schooljaar zijn nog twee studiedagen gepland, te weten maandag 23 februari en, maar dat is nog heel
ver weg, maandag 29 juni. Alle leerlingen zijn deze dagen vrij van school. 23 februari is de maandag direct
na de voorjaarsvakantie.

Dansworkshop “Kinderdans”
De workshop voor groep 1 en 2 kon op donderdag 29 januari jl. helaas niet doorgaan in verband met een
zieke dansjuf. Maar…. er wordt een nieuwe datum gepland.

Nieuws van de Werkgroep Behoud De Tunnel
Er zijn al veel acties geweest voor Behoud OBS De Tunnel en opgeven doen we nog niet. De Tunnel blijft
open tot augustus 2017 en dat geeft ons de kans om verschillende mogelijkheden verder te onderzoeken.
De afgelopen periode is de werkgroep vooral bezig geweest de landelijke en lokale politieke
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs te volgen. We zijn actief vertegenwoordigd in de landelijke
stichting Behoud Kleine Scholen, maar natuurlijk ook in de dorpsraad van Schore. Op Facebook en Twitter
houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van relevante zaken maar ook van leuke
wetenswaardigheden. We blijven positief!
Hartelijke groeten,
Werkgroep Behoud OBS de Tunnel

Nieuws van bestuur en schoolleiding
Niet alleen de werkgroep (zie boven) is druk met plannen maken. Ook het nieuwe bestuur en de
schoolleiding is bezig om de onderwijskundige ontwikkeling van de school verder vorm te geven. Samen
met de leerkrachten wordt er gewerkt aan plannen voor het nieuwe schooljaar. Hierover wordt u in de

tweede helft van maart tijdens een informatieavond geïnformeerd. Ons doel is om de school zo
aantrekkelijk mogelijk te maken/houden voor alle huidige en toekomstige ouders.

Afwezigheid juf Karina
Juf Karina is afwezig op vrijdag 6 februari en op vrijdag 27 februari. Ze wordt vervangen door juf Addy.
Omdat ze ruilen van werkdagen, kan juf Addy op maandag 16 maart thuisblijven en ook nog op een nader
te bepalen datum.

Juffendag
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van de ouderraad over de juffendag. Deze feestelijke dag vieren
we dit jaar op donderdag 12 februari.
LET OP: Omdat het programma tussen de middag doorloopt, is de eindtijd deze dag 14.00 uur.
Als u naschoolse opvang nodig heeft, kunt u dit opgeven bij Kibeo.

Feestelijke ouderavond
Het duurt nog twee maanden, maar zet u de datum vast in uw agenda. Op donderdagavond 2 april treden
alle leerlingen op in het Dorpshuis tijdens de Feestelijke ouderavond. In verband met alle voorbereidingen
zijn de kinderen ’s middags vrij.

Onderzoek naar taalontwikkeling, helpt u mee?
De kinderen van 4 jaar tot en met 5 jaar en 11 maanden krijgen vandaag een foldertje mee met het
verzoek of u wilt meehelpen met een onderzoek naar de spraak-taalontwikkeling van kinderen tot 6 jaar.
De ouders die zich hiervoor aanmelden, worden vervolgens telefonisch benaderd. Alle antwoordstrookjes
kunt u inleveren bij juf Addy. Ook als u niet mee wilt doen, vragen wij u het strookje in te vullen met
opgave van de reden.

Website
Onze website is te vinden op www.obsdetunnel.nl We doen ons best om regelmatig foto’s en tekst van
activiteiten hierin te plaatsen. Alle belangrijke documenten, zoals de schoolgids en de nieuwsbrief kunt u
ook terugvinden.

Inloopkwartier
Het eerstvolgende inloopkwartier is op maandag 9 maart 2015.

Unicef
Dit schooljaar wordt er iedere maandag gespaard voor Unicef. Uw kind mag een klein bedrag meebrengen.
Dit gaat in de grote Unicef-collectebus. De opbrengst van januari was € 42,60.

Recycling
U kunt ons helpen met het inzamelen van lege printercartridges (via uw werk?) en batterijen. Voor al deze
zaken geldt: Goed voor het milieu en goed voor onze school! In de groene doos (in de hal van de school)
kunt u uw lege cartridges en oude mobieltjes kwijt.

Schoolvakanties schooljaar 2014-2015
Dit schooljaar zijn de vrije weken als volgt gepland:
Voorjaarsvakantie
16-02 t/m 20-02
e
Goede Vrijdag/2 Paasdag 03-04 t/m 06-04
Meivakantie
27-04 t/m 08-05
Hemelvaartsdag + vrijdag 14-05 + 15-05
2e Pinksterdag
25-05
Zomervakantie
20-07 t/m 28-08

Tot zover deze nieuwsbrief.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt
u altijd bellen (graag na schooltijd) of
mailen.

Agenda
05-02 Uitreiking 1e rapport groep 1-7
09-02 Week van de rapportgesprekken 1-7
12-02 Juffendag
16-02 Start voorjaarsvakantie
23-02 Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij
09-03 Inloopkwartier
02-04 Feestelijke ouderavond
03-04 Paasvakantie tot en met 6 april
16-04 Inloopkwartier
24-04 Sportdag Kapelle
27-04 Meivakantie t/m 08-05
22-06 Schoolreis groep 1 t/m 8

