
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een spannende week. Afgelopen dinsdag, 11 april is de Inspectie 

van Onderwijs bij ons op bezoek geweest. Voor ons als team een 

spannende dag. Ze hebben niet alleen in alle klassen een les 

bekeken, ook zijn ze in gesprek gegaan met ouders en kinderen. 

Daarnaast heeft er een gesprek plaatsgevonden met 

ondergetekende en onze Intern begeleider, juf Amanda. Ze hebben 

gekeken naar ons didactisch handelen, de veiligheid op school, de 

kwaliteitszorg, de kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog. 

Gelukkig hebben we op alle onderdelen een dikke voldoende 

gescoord. Het oordeel van de Inspectie was erg positief. Hier zijn we 

natuurlijk reuzeblij mee. Zodra wij het verslag van de Inspectie 

hebben ontvangen zullen we deze op de website plaatsen. 

 

Vervanging brug Driehuizen 

De vervanging van de brug in Driehuizen is uitgesteld tot na  de 

zomervakantie. De reden daarvoor is dat, gezien de nabijheid van 

Natura 2000 gebied, de sloop en heiwerkzaamheden tijdens het 

broedseizoen verstoring van de broedperiode van verschillende 

vogelsoorten kan veroorzaken. Samen met aannemer K. Dekker 

heeft het Hoogheemraadschap daarom besloten om na de 

bouwvak (25 augustus) te beginnen met de voorbereidingen. 

De brug zal in de maanden september, oktober en november 2017 

gestremd zijn.Voor fietsers en voetgangers zal een noodbrug worden 

gerealiseerd. 
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Beoordeling Project 

Na afloop van het project “Hier bouw ik” hebben we aan alle 

leerlingen van groep 3-8 een vragenformulier gegeven. De 

leerlingen hebben het project gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 

van 9,1!  

 

Mededeling van Ti Ta kinderopvang 

Het is alweer bijna zover dat we van de meivakantie gaan 

genieten. Dit gaan wij ook met de kinderen doen, maar dan in de 

vorm van een super leuke dag BSO. Jippie een hele dag lang spelen 

met vriendjes en vriendinnetjes onder de deskundige leiding van juf 

Desha. We zijn open vanaf 08:30 – 18:00 uur. Mocht dit voor u te 

laat zijn, dan mag u uw kind eerst bij de kinderopvang brengen en 

dragen wij zorg voor vervoer naar de BSO locatie.  

We gaan open op de volgende dagen: maan- 24 en dinsdag 25 april, 

dins- 2 en donderdag 4 mei. Er kunnen nog vriendjes en 

vriendinnetjes bij! 

 

Wilt u uw kind ook een super gezellige speeldag geven, zodat u kunt 

werken of samen met uw partner of een vriend(in) een gezellige dag 

doorbrengen, aarzel dan niet langer en mail naar: 

info@titakinderopvang.nl. Uw kind is van harte welkom. 

 

Wij hebben er zin in! 

Vriendelijke groet, 

Ria Ham 

Ti Ta kinderopvang 

 

Zelfstandig werken in groep 1-2 

Iedere ochtend, tussen half 9 en kwart voor 9, is het een grote 

drukte in de hal. Ouders en kinderen, broertjes en zusjes in de hal. 

Nog even een kusje, nog even een knuffel of samen een boekje 

lezen. Als de werkdag daarna start in de groep, is er alle tijd en 

ruimte voor te kinderen om heerlijk te werken en te spelen. Om u 
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hiervan mee te laten genieten, hebben wij een filmpje op onze 

website gezet. Veel kijkplezier! 

 

Verkeersveiligheid 

In de maand april besteden we in alle groepen extra aandacht 

aan verkeersveiligheid. Hiervoor hebben wij ook uw medewerking 

nodig. We verzoeken alle ouders vriendelijk om zoveel mogelijk 

buiten het dorp te parkeren. In het dorp kunt u gebruik maken van 

de parkeervakken. Parkeren in een bocht is uiteraard niet 

toegestaan. Dit komt de verkeersveiligheid van de kinderen in het 

dorp enorm ten goede.  

 

Koningslunch 

Vrijdag 21 april organiseren we de Koningsspelen. Na afloop 

hiervan gaan we samen met de kinderen genieten van een heerlijke 

lunch. Hiervoor hoeven de kinderen niets mee te nemen. De lunch 

wordt ons aangeboden door de Ouderraad. Heel hartelijk dank! 

 

Belangrijke data 
18-19 april  IEP, Eindtoets groep 8 

21 april  Koningsspelen groep 1-8, school uit om 14:15 

24 april-5 mei Meivakantie 

8 mei   start school  

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 


