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Vakantie 
Na een periode van hard werken is het voorjaarsvakantie. Wij wensen iedereen een heel fijne 
vakantie. Tot maandag 27 februari! 
 
Rapporten + rapportgesprekken 
Op de kalender heeft u kunnen lezen dat in de week na de voorjaarsvakantie de rapportgesprekken 
staan gepland. Deze verschuiven we naar de week van 6 maart. U ontvangt in de week na de 
vakantie hier nog bericht over. Wilt u de rapporten weer meegeven naar school, zodat wij de nieuwe 
er in kunnen doen? 
 
Carnaval 
Op 28 februari is het weer zo ver. Carnaval op school! Het thema is ‘Onze helden’. Alle kinderen 
mogen verkleed op school komen. ’s Middags gaan we een spelletjescircuit doen. 
’s Ochtends hebben de kinderen gewoon les en groep 5-6-7-8 gaan gewoon naar de gym. Kinderen 
die niet verkleed naar school willen, kunnen zich tussen de middag op school verkleden. 
 
Op woensdag 1 maart hebben we een as-woensdag viering op school. We gaan dan onze zonden op 
papier zetten en deze ritueel verbranden. De as strooien we uit over een plantje die daarna in de 
klassen komt te staan, zodat we terug kunnen denken aan hetgeen dat we niet meer willen doen. 
 
Bus 
Wanneer het nodig is om uw kind af te melden voor de bus, kunt u het bus- telefoonnummer bellen 
of appen. De problemen met de bustelefoon zijn opgelost. Marianne moet, vanwege de planning van 
de route, weten wie ze wel en wie ze niet moet halen. Dus graag op tijd (vóór 7 uur ’s ochtends) 
afmelden bij Marianne (busnummer: 06-29918487) maar dus ook op school! 
 
De afgelopen weken waren er elke dag kinderen die weer mee naar school moesten omdat er geen 
ouder of verzorger de deur opendeed op het afgesproken adres. Dit is voor de kinderen niet prettig 
na een lange schooldag. De kinderen worden vanaf 7:30 uur opgehaald en worden vanaf 14:30 uur 
weer naar huis gebracht, houd u daar rekening mee! 
 
Winkel 
Na de vakantie willen we op school een winkeltje gaan maken waar in alle kinderen kunnen oefenen 
met een aantal domeinen van rekenen (denk aan geld, meten/wegen, getalbegrip, hoofdrekenen).  
Hiervoor hebben we lege verpakkingen, dozen, flessen o.i.d. nodig. Wilt u met ons mee sparen? Ook 
eierdozen zijn heel erg welkom! 
U kunt alle meegebrachte spulletjes aan juf Janine van Kaam (van groep 4-5) geven.  
 
Groep 4-5 
We hebben al een aantal spreekbeurten gehad en kunnen hier met trots op terugkijken. Tijdens de 
rapportgesprekken willen we graag de verdere planning voor groep 5 voor de spreekbeurten 
klaarmaken, omdat alle leerlingen van groep 5 dit schooljaar aan de beurt moeten komen.  
Alle leerlingen uit groep 4, mogen zelf weten of ze ook een spreekbeurt willen doen en kunnen op 
eigen verzoek ook opgenomen worden in de planning.  
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Project Hundertwasser 
Na de voorjaarsvakantie starten wij in alle groepen met een project ‘Hundertwasser’ onder 
begeleiding. Het Ivak. Friedensreich Hundertwasser was een Oostenrijks kunstenaar en architect. Hij 
stond vooral bekend om de door hem ontworpen, kleurrijke gebouwen en was voorvechter van een 
mens- en milieuvriendelijke bouwwijze.  
 
Groep 6,7,8 
Op donderdag 18 mei zal het praktisch verkeersexamen voor groep 7 plaats vinden.  
In de gemeente Delfzijl zoekt de organisatie nog hulp voor de volgende taken:  
Starters/finishers (begeleiding leerlingen tijdens start en opvang bij finish – onder andere uitdelen en 
inname hesjes  - totaal 2 personen. 
Controleposten (controleren verrichtingen leerlingen tijdens de examenrit) – minimaal 10 personen. 
Wilt u bij een van deze taken helpen? Dan kunt u zich opgeven bij juf Selma. 
 
 
De gesprekken met de leerlingen van groep 8 zijn nu bijna allemaal geweest en alle leerlingen 
hebben een voorlopig advies gekregen. Denkt u erom dat u de aanmeldingsformulieren die u van juf 
Selma heeft gekregen op tijd invult en zo snel mogelijk opstuurt. 
 
WIJKAVOND “Over de Gracht Scheepvaartbuurt” 
De wijkvereniging nodigt u uit  voor de wijkavond “Over de Gracht Scheepvaartbuurt”.  
 
Wanneer  : Maandagavond 13 maart 2017 
Tijd      : 19.30 uur (inloop 19.00 uur) 
Waar         : ’t Anker (naast de Prot Kerk, aan de gracht) 
 
Programma: 

- Een gevarieerd programma voor onze wijkbewoners onder regie van het wijkplatform “Over 
de Gracht Scheepvaartbuurt” zijn naast de Burgemeester Beukema en de Wethouders Ronde 
en Joostens een aantal sprekers uitgenodigd voor informatie en een uitwisseling van 
gedachten over de wijk OdGS.            

- Gemeente Delfzijl faciliteert bewonersinitiatieven. Het wijkplatform “Over de Gracht 
Scheepvaartbuurt” geeft aanzet en ondersteunt de bewoners mee te denken en doen tot 
verbetering van woon en leefomgeving. Klaas Bult onze gebiedsregisseur zal nader uitleg 
geven. 

- Informatie over bloemperken in de wijk en waar deze uitgezaaid worden voor de bijen en 
vlinders en om onze wijk een fleurig aanzicht te geven. 

- Uitleg over transitie van de basisscholen in onze wijk. Gosé Posthumus zal u informeren 
over de gang van zaken. Uiteraard is uw inbreng van harte welkom. 

- Burgemeester Beukema en de wethouders Ronde en Joostens zijn aanwezig om u aan te 
horen over de wijk. 

- Informatie over bouwstijl “Amsterdamse School” in  onze wijk. Vele huizen, het oude IVAK 
gebouw, nu is scheepvaartkantoor AMASUS er gehuisvest. Architect Jur Drenth neemt ons 
mee naar de oorsprong en hoe het is gekomen en waarom deze bouwstijl in Delfzijl                   
en regio te vinden is. 

- Algemene informatie voor de wijkbewoners en waar kunt u terecht met uw vragen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
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De komende tijd gaat er veel plaatsvinden in onze wijk met betrekking tot de scholen. U als 
wijkbewoner kunt hierover met bovenstaande sprekers uw “zegje” doen. Het wijkplatform OdGS is 
de afgelopen tijd weer druk bezig geweest met ontwikkeling van het Wilhelminapark. Nieuwe 
speeltoestellen voor kinderen tot 8 jaar zijn gerealiseerd naast het Parkhoeske. Binnenkort zal het 
onthuld worden. Begin april zal het Parkhoeske op de woensdagmiddagen weer geopend zijn voor 
een kopje koffie of thee of een ijsje. Of een bezoekje met kinderen of kleinkinderen aan het 
dierenverblijf, altijd gaaf en iedereen blij. 

 


