
   

  Pagina 1 van 2 
   

 

 

Nieuwsbrief januari 2019 
 

Woolderschool 

Semmelweisstraat 42 

7555 NT Hengelo 

directie.woolderschool@primatohengelo.nl 

www.obspiramide.nl T: 074-2566077 

 

Beste ouder(s), 

Voor u ligt de nieuwsbrief van de Woolderschool. Door 
middel van deze nieuwsbrief informeren wij u met enige 
regelmaat over allerlei zaken aangaande de 

Woolderschool.  

  

Beste ouders, 

Allereerst willen wij u het beste wensen 

voor 2019! De drukke decembermaand 

is achter de rug en met volle energie zijn 

we begonnen aan het nieuwe jaar. De 

festiviteiten van de decembermaand 

zijn prima verlopen en we willen onze 

dank uitstpreken naar alle organisatoren.  

We hebben zin in de komende periode. Er staan veel leuke en 

sportieve activiteiten op het programma. Uiteraard gaan we ook 

hard aan het werk, want de eerste toetsen zijn al weer in zicht! 

Op de website zijn alle foto’s van de 

decembermaand te bewonderen. 

Het wachtwoord van het fotoalbum   

is reeds bij u bekend. We proberen   

de foto’s van elke activiteit dezelfde   

dag nog in het fotoalbum te zetten.   

 

 

 

 

 

Geplande 

evenementen 

   

 

15 januari 

Fit2Gym 1, 2 en 3 
24 januari 

Fit2school groep 4 
25 januari 

Schooltheater 
28 januari 

CITO week  
29 januari 
Fit2school 7 en 8 
30 januari 

Studiedag  
Leerlingen vrij! 
4 februari 
CITO week 
Fit2school 5 en 6 

6 februari 
Fit2gym 4, 5 en 6 
15 februari 
Rapporten mee 
18 februari 

Start voorjaarsvakantie 
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Extra handen in groep 2/3 

In groep 2/3 mogen we juf Mailey verwelkomen. Mailey zal op maandag, dinsdag en woensdag 

als onderwijsassistent meedraaien. Maiely heeft net haar diploma onderwijsassistent behaald en 

we heten haar van harte welkom als collega op de Woolderschool. De ouders van groep 2/3 

ontvangen binnenkort een uitnoding voor een ouderavond waar we onder andere de inzet van 

Mailey zullen toelichten.  

Dave van der Valk 

Vanaf 1 februari zal Dave van der Valk als directeur werkzaam zijn op de 

Piramide. Hij neemt de werkzaamheden van Dick Loman over. In de 

aankomende periode zal Dave wellicht al wel eens te zien zijn, zodat we hem 

goed kunnen inwerken.   

CITO periode 

Vanaf 28 januari zullen er weer CITO toetsen worden afgenomen. Deze toetsen nemen we twee 

keer jaar per jaar af. Hiermee volgen we de vorderingen van uw kind(eren) op het gebied van 

begrijpend en technisch lezen, rekenen en spelling. Ook wordt er gekeken naar de sociaal-

emotionele ontwikkeling van ieder kind m.b.v. VISEON. De resultaten worden opgeslagen in het 

leerlingvolgsysteem. Met de CITO toetsen wordt onder meer gekeken:  

- Of een kind zich goed ontwikkelt als je kijkt naar de uitslagen van de vorige toetsen 

- Of een kind zich goed ontwikkelt als je het vergelijkt met andere kinderen van dezelfde leeftijd 

De afname van de CITO toetsen is voor de leerkrachten één van de middelen om te zien hoe 

het met de leerling gaat op school.  

Luizencontrole 

Elke eerste vrijdag na de vakantie worden de kinderen op luizen gecontroleerd. Vrijdag 11 

januari vindt de eerste controle plaats. Zou u ervoor willen zorgen dat de kinderen op deze dag 

geen gel in de haren hebben? Dan kunnen de controles makkelijker uitgevoerd worden. We 

zoeken nog ouders die willen assisteren bij de luizencontrole. U kunt zich aanmelden bij Sylvana 

Ezendam. 

Studiedag  

Op 30 januari a.s. vindt de eerste studiedag van dit schooljaar 

plaats. De kinderen zijn deze dag vrij! We gaan deze dag bezig 
met ‘talentgericht’ onderwijs. We zullen dit schooljaar de eerste 

stappen zetten. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.   

Juf Lieke 

Juf Lieke is in blijde verwachting. De kinderen van groep 8 zijn al op de hoogte gebracht. We 
feliciteren juf Lieke van harte en wensen haar, haar vriend Peter en haar toekomstige kindje al het 
geluk van de wereld toe. Achter de schermen zijn we al druk bezig ons te bedenken hoe we haar 

gaan vervangen tijdens haar verlof. 

Prijs in groep 2/3 

Via een winactie op facebook is groep 2/3 in de prijzen gevallen! Op woensdag 16 januari komt 

ijsboer Frank een les verzorgen over de bereiding van ijs en krijgen de kinderen als afsluiting van 

deze smakelijke les een ijsje! 

 

 


