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INLEIDING 
U ontvangt wekelijks een weekbericht van de groepsleerkracht via Parro. 

Hierdoor is het nieuws in een nieuwsbrief in de meeste gevallen geen ‘nieuws’ 
meer. Dit schooljaar ontvangt u naast een weekbericht de ouderflits voor alle 

informatie die wij willen delen met ouders. Ons streven is om elke maand deze 
flits uit te brengen. 
 

PERSONEEL 
Nieuwe personeelsleden: 

• 6B: Wegens privéomstandigheden kan Juf Antia niet starten in groep 6B. 
Juf Nassira is aangenomen voor groep 6B. De leerlingen hebben al kennis 

gemaakt met de juf. Juf Nassira zal vanaf volgende week op de woensdag, 
donderdag en vrijdag voor de groep staan. 

• 7B: Juf Geeta is aan het re-integreren. Op het moment staat zij elke dag 

tot 14.00 uur (vrijdag uitgezonderd) voor de groep. Vanaf volgende week 
staat juf Geeta weer volledig voor de groep. 

• De volgende personeelsleden zijn gestart met re-integreren: juf Kaoutar, 
juf Fatma, juf Sabiha en meester Sandjai. 
 

DEURBELEID 
Zoals het u opgevallen is, blijft dit onderdeel een zorgpunt voor de school. Het is 

belangrijk dat wij met z’n allen de veiligheid waarborgen. Dit kan alleen als wij 
de regels en afspraken naleven. Nogmaals het verzoek om het deurbeleid goed 

door te nemen 
 
 

 



 

 

Ouderbijeenkomst Bureau Halt 
Voor de wintervakantie hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 
voorlichtingslessen gekregen van Bureau Halt. Het waren zeer leerzame en 

interessante lessen over invloed van de groep en online gedrag. 
 

Bureau Halt organiseert interventies om jeugdcriminaliteit te voorkomen, 
bestrijden en bestraffen. Om jeugdcriminaliteit te voorkomen geeft Halt onder 
andere voorlichting op scholen. Ook voor de ouders hebben wij een 

voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. 
 

Op woensdag 11 januari 2023 heeft de ouderbijeenkomst plaatsgevonden. Het 
thema was ‘Invloed van de groep’. Tijdens deze bijeenkomst stond groepsinvloed 
en groepsdruk centraal. Ieder kind krijgt op straat, op school of op de 

sportvereniging te maken met invloed van de groep. Dit kan positief zijn. Maar 
het kan ook negatieve effecten hebben, als kinderen niet de juiste mensen om 

zich heen hebben. Het is van belang dat wij ons ervan bewust zijn dat 
opgroeiende jongeren gevoelig zijn voor groepsinvloed. 
 

CITO leerjaar 3 t/m 8 
Na de wintervakantie zijn wij gestart met de CITO-M toetsen. 

 

Jeugd Tandzorg West 
Op donderdag 26-1-2023 kwam de Jeugd Tandzorg West op school om u alle 
informatie te geven over goede mondhygiëne en het belang van naar de tandarts 

te gaan met uw kind. 
 
 

Kunstmuseum Den Haag  
De groepen 1 en 2 zijn naar het Kunstmuseum Den Haag geweest. Er is 

aandacht besteed aan Mondriaan kunst. De kinderen mochten ook een eigen 
Mondriaan kunstwerkje maken in het atelier. 
 

De Nationale Voorleesdagen 
Op 25 januari zijn wij gestart met de Nationale 

Voorleesdagen en dit duurt tot en met 4 februari. De 
doelstelling van de Nationale Voorleesdagen is het 

stimuleren van voorlezen aan jonge kinderen. De campagne 
benadrukt de voordelen van het voorlezen, waaronder het 
positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Dit 

jaar bestaat ook nog eens de Voorleesdagen 20 jaar! 

 
Burgemeester Jan van Zanen kwam de Nationale 

Voorleesdagen aftrappen bij de groepen 1 en 2. Na een 
rondleiding door het schoolgebouw heeft de burgermeester 
in de speelzaal voorgelezen uit het prentenboek ‘Juf wat 

voor haar heb je?’ geschreven door juf Kamalia.  
 

 



 

 

 

Juf Kamalia heeft op deze dag in verschillende groepen voorgelezen. De 
leerlingen waren heel erg enthousiast en vonden het heel erg leuk om een 

handtekening van de juf te ontvangen. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Hoe leuk is het om een schrijfster als juf te 
hebben. Wij, Yunus Emre Schalk Burgerstraat, 
kunnen met trots delen dat wij twee schrijfsters 

als een juf voor de groep hebben staan. Ook juf 
Annet is een schrijfster. Zij heeft 2 doe-boeken 

geschreven. Deze boeken worden in de klas actief 
ingezet. 
 

 
 

 
 
 

 

VAKANTIES 
 

Vakantie Van Tot en met 
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023 
Goede vrijdag 07 april 2023 07 april 2023 
Tweede paasdag 10 april 2023 10 april 2023 
Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 29 mei 2023 
Eid ul Adha 28 juni 2023 29 juni 2023 
Zomervakantie 08 juli 2023 20 augustus 2023 

 
 



 

 

AGENDA 
 

Maandag 06 februari 2023 Teambijeenkomst 

Donderdag 09 februari 2023  

Week 6 Definitief Schooladvies groep 8 

Week 8 Voorrondes Korancompetitie leerjaar 3 t/m 8 

*Wijzigingen voorbehouden. Houd berichten vanuit de school en op de website in de gaten voor eventuele 
wijzigingen. 

 

 
Wij wensen u en uw gezin een prettige vakantie! 

 
 

Wa’assalaam, 
Vriendelijke groet, 
 

Team Schalk Burgerstraat 


