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Februari 2020 
 
Beste ouders / verzorgers, 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
De volgende kinderen zijn de afgelopen 
periode gestart of aan het wennen: 
Groep 1/2 Vossen: Romée van Breukelen, 
Dirko van Zanten. 
Groep 3: Semih Bilgiç, Maeve den Bode en 
Sjacco van Zanten. 
Groep 7: Yani den Bode. 
Groep 8: Jenke van Zanten. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 

 
RAPPORTGESPREKKEN 
Op vrijdag 14 februari gaan de rapporten mee. 
In de week van 17 t/m 20 februari zijn de 
rapportgesprekken voor de kinderen van 
groep 3 t/m 8. De kinderen van groep 8 
krijgen hun definitieve advies voor het VO.  
We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen 
meepraten. Als uw kind in groep 4 zit, mag 
hij/zij bij het gesprek aanwezig zijn. Zit uw 
kind in groep 5, 6, 7 of 8, dan wordt verwacht 
dat hij/zij erbij is.  
Inschrijven voor de gesprekken kan van 
woensdag 12 februari, vanaf 17.00 uur t/m 
vrijdag 14 februari  tot 17.00 uur. 
De ouders van de kinderen van groep 1/2 
worden over de gesprekken geïnformeerd via 
de, bij deze nieuwsbrief, bijgevoegde brief. 
 

KOFFIEMOMENT 
Ook dit schooljaar organiseren we koffie-
momenten. U kunt dan met elkaar in gesprek 
gaan onder het genot van een kopje koffie of 
thee. Dit jaar zijn deze momenten op de 
eerste dinsdag van de maand. De data staan 

ook in de schoolkalender. Dinsdag 3 maart is 
het eerstvolgende koffiemoment. U bent van 
harte welkom van 8.30-9.15 uur. 
 

TIJDELIJKE HUISVESTING 2 (THV2) 
De vijf gebruikers van THV2 – OBS Meester 
Vos, Leef, Het Talent, Het Avontuur en SKV zijn 
met elkaar in overleg over het gebruik van het 
gebouw. De bouw vordert goed. De fundering 
is klaar.  
De verwachting is nog steeds dat het eind april 
klaar moet zijn. Wij blijven uiteraard gewoon 
op onze locatie maar zullen ook twee lokalen 
in gebruik gaan nemen in het nieuwe gebouw. 

 

INLOOPMOMENTEN 
In de periode na de voorjaarsvakantie tot aan 
de zomervakantie zal in iedere groep de 
mogelijkheid worden aangeboden aan 
ouders/grootouders om bij de kinderen in de 
klas te komen kijken. U wordt door de 
betreffende leerkrachten uitgenodigd. 
 

DOELES 
Voor de handwerkactiviteit zijn we op zoek 
naar vullingen voor kussentjes die worden 
gemaakt. Wie kan ons daaraan helpen?  
 

STAGIAIRES 
We vinden het fijn om mensen de gelegenheid 
te kunnen geven om stage te lopen. Van de 
opleiding Zorg en Welzijn en de opleiding voor 
onderwijsassistent is een aantal studenten dit 
jaar bij ons aanwezig. Zij worden ingezet in 
verschillende groepen. 
 

MEELEEFGEZINNEN 
Wat doen we? 
Een meeleefgezin biedt vrijwillig stimulerende 
opvang aan een kind (-9 maanden t/m 4 jaar) 
van ouders met psychische problemen. Op 
een vaste dag in de week en een weekend in 
de maand met als doel een langdurige relatie 
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tussen de gezinnen. Het kind krijgt er een 
omgeving bij die rust, aandacht en vertrouwen 
biedt. Ouders hebben hersteltijd, zorgen met 
meer positiviteit voor hun kind en wisselen uit 
over opvoeding als ouders onder elkaar.  
  
Wie doet wat? 
Vrijwillige meeleefgezinnen verzorgen de 
opvang, professionals uit GGz en het sociaal 
domein begeleiden de koppelingen tussen de 
gezinnen en de landelijke coördinatie is in 
handen van de Stichting. 
Meer informatie: 
https://www.facebook.com/stichtingmeeleefg
ezin/ 
https://www.linkedin.com/company/1096584
1/ 
Helpt u ons om voor de ruim 1500 kwetsbare 
jonge kinderen in Lekstroom een 
meeleefgezin te vinden?  
Alvast hartelijk dank. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Sandra de Goeij 
Directeur  
Stichting MeeleefGezin 
sandra.degoeij@meeleefgezin.nl 
06-15475629 
 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

Donderdag 6 februari 
– Schoolsportdag groep 6 en 7 in 

Sportcentrum Helsdingen; 
Vrijdag 14 februari 

– Eerste rapport; 
Dinsdag 3 maart 

– Koffiemoment; 
Maandag 17 t/m donderdag 20 februari 

– Rapportgesprekken; 
– Adviesgesprekken groep 8; 

Vrijdag 21 februari 
– Studiedag, de kinderen zijn vrij; 

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 
– Voorjaarsvakantie; 

Maandag 2 maart 
– Weer naar school. 

 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
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