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Belangrijke data: 

o Maandag 7 januari; eerste schooldag 2019 
o Dinsdag 15 januari; nieuwjaarsreceptie 
o 14 februari; rapport mee naar huis 
o Week 8: voorjaarsvakantie 
o Week 9: rapportgesprekken 

 
Algemeen: 
Wat een mooie laatste weken van het jaar hebben we gehad. De klassen en de gangen waren mooi 
versierd dankzij de hulp van vele ouders. 
Gisteren stond de hele dag in het teken van kerst en wat hebben we er van genoten. Van zingen op het 
plein tot kerstknutsels maken en lunchen in de klas. Ook het ouder café was dit jaar weer een groot succes.  
Hartelijk dank voor het mooie jaar en tot in 2019. 
 
PBS; week van veiligheid: 
Afgelopen week heeft in het teken gestaan van veiligheid. Veiligheid is naast respect en 
verantwoordelijkheid een van de drie waarden van onze school. Veiligheid is op diverse manieren te 
sprake gekomen de afgelopen week. Van veiligheid op het schoolplein, tot veilheid in de vorm van een 
ontruimingsoefening.  
In de bovenbouw hebben we natuurlijk gesproken over vuurwerk en je veilig voelen op school. In de 
middenbouw is er gesproken over veiligheid in de klas en veiligheid op school. 
Afgelopen dinsdag was er zelfs een meneer van de brandweer die met ons de ontruiming ging doen. 
In het nieuwe kalenderjaar zal de week van verantwoordelijkheid ook nog langskomen. We houden u 
op de hoogte. 
 
Nieuwjaarsreceptie: 
We gaan het nieuwjaar op een mooie, inspirerende, gezellige, positieve en feestelijke manier starten.  
 

Dit willen we doen op 15 januari met een receptie voor de ouders van onze leerlingen (helaas is dit 
niet mogelijk voor broertjes en zusjes). Ouders kunnen met hun kind samen komen van 14:15 tot 
15:15.  
Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten zoals knutselen. Hier mogen de kinderen onder begeleiding 
een mooi werkstuk maken. Wij zorgen voor alle materialen. In een ander lokaal kunnen kinderen 
onder begeleiding spelletjes of computerspelletjes spelen. Op de computers uit de klas of op het grote 
digibord.   
Voor de ouders is er een lokaal waarin we allerlei leuke materialen hebben voor positief opvoeden, 
zoals bijvoorbeeld beloningskaarten voor thuis, folders. Hier zullen onze deskundigen, de 
schoolmaatschappelijk werkende (Thecla Radersma) en onze orthopedagoog (Marjolein Klievink) 
aanwezig zijn voor een kennismaking of vragen. Ook zal er een lokaal zijn waarin te zien is hoe onze 
Goed Gedrag/ PBS lessen er in de praktijk uitzien. Hier worden filmpjes van alle klassen vertoond 
waarin een gedrag les wordt gegeven.  



 

 
 
In het laatste lege lokaal hebben we informatie over PBS op de Indon school. Wat doen we en waarom 
doen we het? Hier zullen ook leerkrachten en onze intern begeleider (Pauline van der Veen) aanwezig 
zijn om kennis te maken en voor eventuele vragen. 
Verder hangen er in de hele school werkstukken die gemaakt zijn tijdens de thema weken (respect en 
veiligheid). In de koffiekamer kunt u lekker wat drinken of een olliebol halen (het is tenslotte nieuwjaar 
;-) En natuurlijk is ons hele team aanwezig om u een goed nieuwjaar te wensen. Komt u ook? 
 
Gevonden voorwerpen: 
De afgelopen maanden zijn er weer wat spullen blijven liggen. Mocht er iets tussen zitten van uw 
zoon/dochter, dan kunt u deze ophalen in de week van 7 januari. Vrijdag 11 januari brengen wij na 
14.30 uur alle spullen naar de kringloop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukwensen: 
Het team van de Indon wenst u allen hele mooie dagen toe en een gezond en leerzaam 2019! 

 
Fijne vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Indon 


