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       februari 

Wist u dat…. 
......  de leerlingen op 6 februari hun 2e rapport mee naar huis krijgen. 
……   er op vrijdag 7 februari een studiedag is en alle kinderen dan VRIJ zijn. 
……. in de week van 10-14 februari de rapportgesprekken plaatsvinden; binnenkort kunt u hiervoor via het  
        ouderportaal weer intekenen. 
……  naar aanleiding van het thema ‘kleding’ er op dinsdag 11 februari een modeshow gehouden wordt voor alle  
        ouders van KDV, OKI en groep 1/2. In de weken 8 en 9 werken de kleuters aan het thema ‘carnaval’. 
……  we op vrijdag 21 februari carnaval vieren met alle groepen, waarna om 14.10 uur de vakantie wordt ingeluid. 
……  maandag na de vakantie weer een luizencontrole plaatsvindt. 
 

Welkom 

Deze maand komt Nouk Janssen bij juffrouw Willy en juffrouw Marjolein in de groep. Wij wensen 
haar een fijne tijd toe bij ons op ’t Kendelke. 

 

Jarig 
 
In februari zijn onze administratrice Mariël (11-02) en juffrouw Riet (28-02) jarig. Alvast gefeliciteerd en een 
fijne dag gewenst! 

 

Project Eskimo 

De groepen 4,5 en 6 zijn bezig met het project Eskimo, zowel in de taallessen, begrijpend leeslessen als de w.o. 
lessen. Tijdens dit project zitten de kinderen van deze 3 groepen door elkaar, zodat ze met en van elkaar kunnen 
leren. 
Als extra zijn er 4 weken lang 2 dansdocentes van dansschool Martine uit Well op de donderdagmiddag bij ons op 
school geweest. 
Tijdens de danslessen maakten de kinderen een fantasiereis naar de Noordpool, waarbij ze, middels oefeningen als 
sporen trekken in de sneeuw en ijssculpturen maken, de  bewegingsmogelijkheden van hun lichaam ontdekten. Als 
afsluiting van de danslessen hebben de kinderen een voorstelling voor de rest van de school gegeven in de koude 
Klimroos! Het was een leuke ervaring waarvoor onze dank uit gaat naar de dansschool! 
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Nieuwe stagiaire groep 5/6 

Vanaf 10 februari komt er een nieuwe stagiaire in groep 5/6. 
Zij heet Stephanie en komt uit Duitsland. 
Zij volgt de opleiding tot docent Nederlands. 
Tijdens de stage bij ons op school wil ze de Nederlandse taal oefenen en zich verdiepen in het Nederlandse 
onderwijssysteem. 
We wensen haar veel succes. 
  

 
   
 

 

Stagiaire groep 1/2b 

 

Daar ben ik weer! 

 

Voor de ouders/verzorgers die mij niet kennen. 

Mijn naam is Lynn Keijsers, 19 jaar oud en ik kom uit Siebengewald. 

Ik kom weer bij jullie stagelopen vanaf 3 februari 2020 tot het einde van het 

schooljaar. 

 

Jullie zullen mij zien op de maandag en de dinsdag. In groep 1/2 b. 

 

Dit schooljaar ben ik begonnen aan een nieuwe opleiding, Gespecialiseerd 

pedagogisch medewerker niveau 4 aan de Gilde opleidingen te Venray. 

 

Ik kijk er naar uit om weer bij jullie 

stage te komen lopen! 
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BINNENGEKOMEN STUKKEN 

Bericht van de preventiemedewerker…..      
 

Hallo allemaal, 

 

Zoals jullie weten ben ik na de herfstvakantie gestart met de spreekuren op de verschillende 

locaties. Tot op heden zijn er nauwelijks ouders geweest die op het spreekuur zijn gekomen. 

Dit heeft gemaakt  dat ik, in overleg met alle betrokkenen, ervoor heb gekozen om minder 

vaak spreekuur te houden. 

 

Het schema ziet er als volgt uit: 

 

Schema inloopspreekuur preventiemedewerker: 
 

1e maandag van de maand:  
13.00-14.00 uur ’t Diekske in Afferden 

 

2e maandag van de maand: 

13.00-14.00 uur ’t Kendelke in Siebengewald 

 

3e dinsdag van de maand: 

9.00-10.00 uur De Samensprong in Bergen 

 

De spreekuren in Well en Wellerlooi komen te vervallen. 

 

 

Tijdens de spreekuren kunt u zonder afspraak binnen lopen voor vragen en advies m.b.t. opvoedvragen.  

Buiten de spreekuren om ben ik telefonisch bereikbaar op 06-40789456 en/of via mail a.hermens@bergen.nl 

Daarnaast kunt u ook via de school of het kinderdagverblijf/OKI contact met mij leggen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Angelique Hermens 

Preventiemedewerker gemeente Bergen 
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