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BELANGRIJKE DATA 

 

14 januari t/m 8 februari  Cito-toets periode 

6 en 7 februari   Adviesgesprekken groepen 8 

7 en 12 februari   Ontwikkelingsgesprekken groepen 1/2 

8 februari    Open podium (groepen 1/2b, 1/2d, 3a, 5a en 7a) 

22 februari    Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

25 februari t/m 1 maart  Voorjaarsvakantie 

14 en 19 maart    Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 

 

 

 

Cito-toets periode 

De komende weken worden de Cito toetsen afgenomen. Wilt u hier rekening mee houden als u door de 

gangen loopt. Daar waar mogelijk dokter- en/of tandartsafspraken maken na deze periode of na 

schooltijd. Wij hopen dat u als ouders ervoor zult zorgen dat de kinderen uitgerust aan deze toetsen 

kunnen deelnemen. 

 

Open podium (groepen 1/2b, 1/2d, 3a, 5a en 7a) 

Op vrijdag 8 februari is er open podium van de kinderen uit de groepen 1/2B, 1/2D, 3A, 5A en 7A. Het 

open podium begint om 9.30 uur. 

Wij nodigen alle ouders, en eventuele opa’, oma’s om hierbij aanwezig te zijn. Wilt u ervoor zorgen dat 

er geen kleine kinderen bij het open podium aanwezig zijn en we vinden het fijn als u blijft tot het eind 

als we met elkaar nog het schoollied zingen. Dit heeft te maken met de rust van de voorstellingen van 

de kinderen. 

    

Jacqueline Koenen pedagogisch medewerker (TSO/BSO) 

De meeste van jullie kennen mij wel, ik ben juf Jacqueline pedagogisch 

medewerker van de TSO en BSO. 

Op 11 februari a.s. ben ik te zien in het programma “Eindelijk thuis” de reis 

terug naar je geboorteland van de KRO. 

Sommige van jullie weten inmiddels dat ik een dochter heb geadopteerd uit 

Roemenië. Ze is nu 20 jaar en kampt zoals de meeste geadopteerde met een 

identiteitscrisis, met daarbij de nodige problemen. 

Vorig jaar maart zag ik na een uitzending van de eerste serie van “Eindelijk 

thuis” een oproep om je op te geven. Dit leek mij de uitgelezen kans om samen met mijn dochter terug 

te gaan naar haar geboorteland, hopende zichzelf daar te vinden. 

Na lange tijd niks gehoord te hebben werden wij toch nog gebeld eind september 2018. Er was een 

akkoord voor een tweede serie en wij waren de eerste die mee mochten doen. Dus binnen 4 weken, na 

heel veel regelen zaten wij in het vliegtuig naar Roemenië. Samen met een heel fijn team waaronder 

een psycholoog.  

Het is een hele mooie maar zeer emotionele reis geweest. Wat mijn werk betreft kon ik met een gerust 

hart weggaan, ik wil dan ook het Stichting het Uilenest en de DSV bedanken voor jullie betrokkenheid. 

Ik nodig jullie daarom allemaal uit om op maandag 11 februari a.s. om 21.15 uur op Nederland 1 met 

ons mee te reizen door het prachtige Roemenië. 

 

Groet, Jacqueline 
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