
 
 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Eind januari komt al weer in zicht. Na een mooie kerstvakantie hebben de kinderen het 

ritme van naar school gaan, weer opgepakt. Er is hard gewerkt de afgelopen weken. 

Binnenkort hopen we u allen weer te ontmoeten voor de voortgangsgesprekken. 

 

Daarnaast willen we u met deze nieuwsbrief een keer extra bedanken voor de fijne 

samenwerking. Hieronder leest u daar alles over. 

 

Team De Marel    

 

Leuke waardering 
 
De leerlingen van BBS2 gingen voor de kerstvakantie enthousiast aan de slag met het 
maken van kerstkaarten voor ouderen. De gemaakte kerstkaarten had de juf bij het 
verzorgingstehuis ‘Sint Maarten in de Groe’ afgegeven.  
 
Er kwam reactie van Gert-Jan (de zoon van één van de ontvangers van de kaarten in het 
verzorgingstehuis). Hij vond de actie zo hartverwarmend dat hij graag wat terug wilde 
doen.  
 
Hij kwam langs in de klas om nogmaals te vertellen dat hij de actie enorm waardeerde en 
hij nam nog een kleinigheidje voor iedereen mee. Kortom; wie goed doet, wie goed 
ontmoet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De Nationale voorleesdagen! 

 

 
Van 25 januari t/m 4 februari zijn de nationale voorleesdagen. Voorlezen versterkt de 

band tussen ouder(s)/verzorger(s) en kinderen en bovendien, voorlezen maakt je 

leuker! Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen en helpt hun taalbegrip 

en woordenschat te vergroten. Uit onderzoek is gebleken dat de Nationale 

voorleesdagen een positief effect hebben: driekwart van de ouders die iets over de 

campagne hadden gezien of gehoord haalde een kinderboek in huis. De helft van de 

ouders in dit onderzoek zou graag meer willen voorlezen dan ze eigenlijk nu doen. 

Tijdgebrek is daarbij de belangrijkste reden en daarnaast blijkt dat er behoefte is aan 

voorleestips. U kunt veel tips vinden op: www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen       

Veel voorleesplezier! 

 

Kinderkunstweek 2023  

Ook dit jaar wordt er weer een Kinderkunstweek georganiseerd. Het thema dit jaar is 

Van druppel tot Tsunami - Water in de Kunst. 

 

In alle groepen binnen ons Kindcentrum zal daar hard 

aan gewerkt worden. Hoe leuk is het om na 2 

coronajaren weer voor een grootse afsluiting te gaan? 

Iedereen (ouders/verzorgers/broertjes/zusjes/opa’s en oma’s/buurman en 

buurvrouw/enz.) is op  donderdag 30 maart tussen 17:00-

19:00 uur van harte welkom! 

 

Noteert u de datum alvast in de agenda?? 

 

 

 

Agenda 

• Maandag 6 feb t/m vrijdag 10 feb: voortgangsgesprekken 

• Vrijdag 17 februari 2023 – alle leerlingen vrij vanaf 12:00u 

• Zaterdag 18 februari 2023 t/m zondag 26 februari 2023 – voorjaarsvakantie 

• Donderdag 30 maart: afsluiting Kinderkunstweek van 17:00-19:00u 

 

 

 

http://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen

