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Datum
14-01
15-01
15-01
17-01
18-01
21-01
22-01
23-01
23-01
24-01
25-01

Groep
3 t/m 8
4
8
8
1 t/m 8
MR
5
1 t/m 8
ouders
8
8B

Activiteit
afname CITO-toetsen
winterwandeling Prinsenbos
oriëntatiemiddag ISW
oriëntatiemiddag ISW
maandviering
19.30 vergadering MR
gastles “Groenten”
start voorleesdagen
08.30 spreekuur SKT
oriëntatie bij Flora College
naar Escher in Het Paleis

De beste wensen voor 2018
Het team van Christelijke Basisschool De Blinkerd
wenst u een heel goed en gelukkig nieuwjaar.
Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie zijn er 5 kinderen nieuw op
school gekomen. In groep 1A Floor van Eijk en
Lizzy Mallant, in groep 1C Jens Gardien en
Anbasjer Tesfalem Tsegai en in groep 5 Milan
Mallant. We wensen hen een hele fijne tijd toe op
De Blinkerd. Van harte welkom.
Afwezig
Van 22 t/m 25 januari zijn Rick de Ruiter en Nadieh
Lelieveld op studiereis naar Londen. Zij bezoeken
daar een school, volgen workshops en bezoeken
een beurs op het gebied van Wetenschap en
Technologie (onderzoekend en ontwerpend leren).
Vervanging is geregeld.
Nieuwe functie Anita van den Bos.
Na de kerstvakantie is onze collega Anita van den
Bos begonnen in de functie van administratief
medewerker. Anita heeft 17 jaar met plezier voor de

klas gestaan en was toe aan iets anders. We zijn
blij dat we iemand als administratief medewerker
hebben, die al helemaal is ingevoerd in de school.
We wensen Anita heel veel succes in haar nieuwe
functie en merken nu al dat dit verlichting betekent
voor wat betreft de administratieve last. Zo wordt de
taakverdeling binnen de school herzien en draagt
dit bij aan de ontwikkeling naar een organisatie
waar de taken passen bij ieders functie.
Afname CITO-toetsen
Vanaf 14 januari tot begin februari worden de
methode onafhankelijke toetsen van CITO
afgenomen bij de kinderen vanaf groep 3. We willen
graag zien en weten hoe de ontwikkeling van uw
kind(eren) verloopt en hoe we daar als school zo
goed mogelijk op aan kunnen sluiten. We willen u
vragen om deze weken afspraken met dokter,
tandarts, orthodontist etc. zoveel mogelijk
buiten schooltijd te plannen. Bedankt voor uw
medewerking.
Uitstapjes en excursies
Afgelopen donderdag is groep 8 naar de TU in Delft
geweest. Zij hebben daar workshops gedaan met
bruggen bouwen en een maquette van een huis
maken. Het was een hele geslaagde excursie met
technische hoogstandjes.
Dinsdagmorgen 15 januari gaat groep 4 een
winterwandeling maken in het Prinsenbos.
Dinsdag 22 januari is er in groep 5 een gastles
“Groenten” die verzorgd wordt door Rijk Zwaan.
Vrijdag 25 januari gaat groep 8 naar de museumles
“Escher in Het Paleis”. Het busvervoer is geregeld.
De bus vertrekt om 8.30 uur, dus belangrijk dat je
op tijd bent.

Groep 8 neemt een kijkje in het VO
Op dinsdagmiddag 15 januari en donderdagmiddag 17 januari gaat groep 8 een kijkje nemen op
diverse vestigingen van het ISW (Hoogeland
Sweelincklaan, Gasthuislaan). Groep 8 zal een
aantal minilessen krijgen om alvast indrukken op te
doen van wat hen volgend jaar in het voortgezet
onderwijs te wachten staat. Op donderdag 24
januari zal een bezoek gebracht worden aan het
Flora College in Naaldwijk. Veel plezier.
Maandviering
Vrijdag 18 januari is de volgende maandviering van
dit schooljaar. De ouders van groep 6 worden
uitgenodigd om bij de maandviering aanwezig te
zijn.
De medezeggenschapsraad vergadert
Op maandag 21 januari is de eerstvolgende
vergadering van de MR. Wilt u een vergadering
bijwonen, of heeft u een agendapunt voor de
vergadering, stuur dan een mailtje aan
mr@blinkerd.pcpow.nl.
Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen starten op woensdag
23 januari en duren t/m 2 februari. Wij zullen tijdens
de Nationale Voorleesdagen allerlei activiteiten op
school doen in het kader van het voorlezen.

Inloopspreekuur Sociaal Kernteam Westland
Woensdag 23 januari is er van 8.30 uur tot 9.30 uur
weer een inloopspreekuur van het Sociaal
Kernteam Westland in de spreekkamer grenzend
aan de centrale hal.
Bericht van de gebedsgroep De Blinkerd
Wist u al dat De Blinkerd een gebedsgroep heeft?
Een groepje ouders komt geregeld bij elkaar om te
bidden voor de leerkrachten, de kinderen, de
zorgen die er kunnen spelen en ook om te danken
voor al het goede wat er gebeurt op De Blinkerd.
U bent van harte welkom om eens aan te sluiten.
Eén keer in de twee weken komen we bij elkaar in
het Technieklokaal.
De eerstvolgende data voor 2019 zijn: woensdag
23 januari, woensdag 6 februari, woensdag 20
februari. U bent van harte welkom!
Mede namens de collega’s wens ik u een heel fijn
weekend.
Met vriendelijke groet,
Evert van den Bos

