
 

1 

 

Februari 2019 
 
Beste ouders / verzorgers, 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
De volgende leerlingen zijn gestart bij de 
Beren: Morris van Breukelen, Sil Kaarsmaker 
en Sophia ter Sluis. 
Bij de Vossen: Djenna-Deen de Jong en Lyen 
van Iperen. 
In groep 3 Ruben Streekstra en Bente 
Kaarsmaker. 
In groep 6 Alysa Cafferata en in groep 7 
Vanessa Cafferata. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

HOEF EN HAAG 
Op dinsdag 5 maart is er een ouderavond op 
obs meester Vos. 
Op deze avond willen wij u informeren over 
de stand van zaken voor wat betreft Hoef & 
Haag en over de plannen van de school. 
De avond start om 19.30 uur en duurt tot 
20.30 uur. 
Er is ook een klankbordgroep samengesteld 
om informatie uit te wisselen over Hoef en 
Haag en de plannen van de school. De groep is 
als volgt samengesteld:  

 Barbara Cozijnsen, Jolanda van Essen, 
Eva Witteveen, Susanne Voet, 
Ramona Leeuwis (ouders); 

 Wieteke Conen (oudergeleding MR) 

 Astrid van Willigenburg en Anthonette 
van Putten-de Jong (teamleden); 

 Frank Balk (directie). 

 
 

OUDERRAAD 
Woensdag 13 maart hebben ouders van de 
ouderraad heerlijke hartenwafels gebakken 
voor Valentijnsdag.  Alle kinderen hebben 
genoten. Hartelijk dank.  
 

STAKINGSDAG 
Vrijdag 15 maart staken wij. De school is 
gesloten. Wij vragen u zelf zorg te dragen voor 
de opvang van uw kind(eren). Voor betaalde 
opvang die dag kunt u contact opnemen met 
Stichting Kinderopvang Vianen: tel. 0347-
366665. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
Gevonden voorwerpen hebben laatst op de 
gele rand van de middenruimte gelegen. Een 
aantal items is nog niet meegenomen. Als u 
denkt iets te missen, kom dan even langs op 
school. 
 

SPORTDAG 
De kinderen van groep 3 t/m 7 hebben een 
sportdag gehad in Sportcentrum Helsdingen 
Vianen. We bedanken alle ouders die hebben 
gereden. 
 

TSO 
Voor de tussenschoolse opvang zijn we nog 
steeds op zoek naar ouders of opa’s en oma’s 
die de begeleiding op zich willen nemen. 
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via 
avanputten@o2a5.nl. Uw aanmelding wordt 
vervolgens doorgegeven aan de medewerkers 
van SKV. Zij verzorgen de verdere 
communicatie.  
 

SPORTCLINICS 
Na de vakantie is er op dinsdagmiddag, 5 
maart een hardloopclinic gepland voor de 
kinderen van groep 6/7 van 13.00 uur tot 
13.45 uur en voor groep 8  
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 van 13.45 uur tot 14.30 uur. Dit in verband 
met de Vrijstadloop in Vianen in april. Er 
zullen flyers worden uitgedeeld aan alle 
kinderen. 
Op maandagmiddag 11 maart is er een 
tennisclinic voor groep 5/6  van 13.00 uur tot 
14.00 uur. Groep 3/4 is van 14.00 uur tot 
15.00 uur. 
Op dinsdagmiddag 12 maart zijn groep 6/7 en 
groep 8 aan de beurt. 
 

ROEFELKRANT 
Op woensdagmiddag 3 april 2019 kunnen 
kinderen gaan Roefelen in Vianen. Op deze 
middag mogen kinderen uit groep 6, 7 en 8 
van alle basisscholen uit Vianen, Lexmond & 
Hagestein een kijkje achter de schermen 
nemen en waar mogelijk actief meehelpen bij 
de lokale bedrijven, winkels en organisaties. 
Hierdoor maken zij al jong kennis met allerlei 
verschillende beroepsgroepen en 
werkzaamheden, hetgeen ze kan helpen bij 
hun latere keuzes voor vervolgstudie en werk. 
Meedoen aan de Roefeldag in Vianen 
betekent dus letterlijk investeren in de 
toekomst van onze kinderen. In groepjes van 4 
gaan de kinderen, onder begeleiding van een 
volwassene, 45 minuten bij een bedrijf op 
bezoek waarna ze verder gaan naar de 
volgende Roefelplaats. Tijdens de Roefeldag 
zullen ze zo 3 verschillende bedrijven 
bezoeken. In totaal verwachten wij dat er 
tussen de 40 en de 50 Viaanse bedrijven 
(Roefelplaatsen) mee zullen doen en dan is er 
plaats voor 300 tot 350 kinderen. De 
inschrijving van de kinderen verloopt niet via 
de scholen dus daar hoeft u geen 
werkzaamheden of iets dergelijks van te 
verwachten. De kinderen dienen zelf een 
groepje van 4 kinderen samen te stellen en 
een ouder/begeleider te regelen die die 
middag met hen meegaat. Ze kunnen zich 
vervolgens vanaf 6 maart 2019 via onze 
site www.roefeldag-vianen.nl inschrijven. De 

start van de inschrijving voor de kinderen is 
begonnen met het uitdelen van een 
Roefelkrant, waarin allerlei informatie staat 
over de Roefeldag en de verschillende 
Roefelplaatsen.  

 
KOFFIEMOMENT  
U kunt op deze momenten met elkaar in 
gesprek gaan onder het genot van een kopje 
koffie of thee. De data staan in de 
schoolkalender. Woensdag 6 maart is het 
eerstvolgende koffiemoment. U bent van 
harte welkom van 8.30-9.15 uur. 
 

BELANGRIJKE DATA 

maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 
– Voorjaarsvakantie; 

Dinsdag 5 maart 
- Ouderavond van 19.30 uur-20.30 uur 

woensdag 6 maart  
– koffiemoment van 8-30 – 9.15 uur; 

vrijdag 15 maart 
– staking – de school is gesloten; 

maandag 25 maart 
– studiedag, de kinderen zijn vrij; 

 
Wij wensen u een fijne Voorjaarsvakantie. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 
 

http://www.roefeldag-vianen.nl/

