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AGENDA 

 20, 27 jan, 3, 10 februari 

 13 februari 

 15 februari 

 16 februari (was 14 februari) 

 Schoolschaak toernooi 

 Prijsuitreiking schaken 

 Eilandelijk schaaktoernooi 

 Studiemiddag 
 

  
  
  

  
 

 

NIEUWE SCHOOL 

Kyo Kouwenhoven is naar een nieuwe school. We 
wensen hem er veel succes. 

SCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN 
SCHOUWEN-DUIVELAND.  

Op woensdag 15 februari a.s. willen we met 3 of 4 
teams meedoen aan het schaakkampioenschap van 
Schouwen-Duiveland. Dat wordt dit jaar weer 
gehouden in Pontes Pieter Zeeman. 
Het toernooi begint om 13.30 uur en duurt tot 
ongeveer 17.00 uur. De eerste twee of drie teams, 
afhankelijk van het aantal deelnemende teams, 
worden uitgenodigd voor het provinciale 
kampioenschap op zaterdag 18 maart. Het is nog 
niet bekend waar dat zal plaatsvinden. 
Tussenstand schoolschaken, na 6 ronden. 
Dit is de stand aan kop van het schoolschaken, 
halverwege het toernooi: 
Kaya    6    pnt 
Lars    5    pnt 
Dang    5    pnt 
Enzo     5    pnt 
 
Negen kinderen hebben 4 punten. 
 
Vandaag wordt de derde ronde gespeeld. Na 
volgende week vrijdag zal bekend worden wie er 
uiteindelijk kampioen wordt. De hoogst geëindigde 
spelers kunnen meedoen met het Schouws 
Schaakkampioenschap. 
 
 
 
 

 

TEKENINGEN 

Deze week is er gestart met een vergelijkend 
onderzoek over hoogbegaafdheid op het gebied van 
kindertekeningen.  Het onderzoek vond plaats in de 
diverse groepen. Omdat het soms best wel lastig 
was om te kijken wie er wel en wie er niet mee 
mocht doen, is er in de diverse groepen door 
iedereen meegedaan. De tekeningen van de 
kinderen die niet mee mochten doen worden er 
echter uitgehaald en meegegeven naar huis.  Over 
enkele weken gaat het onderzoek verder. Immers 
nog niet in alle groepen is het onderzoek afgerond.  

 

 

 

BESTE ALLEMAAL, 

Sinds dit jaar werk ik als  vormingsdocent bij jullie op 

school. Ik heb het goed naar mijn zin en geef met 

veel plezier les.  Daarom wil ik jullie met gepaste 

trots wijzen op het feit dat mijn collega’s elders in 

het land een tijdje zijn gevolgd door RTL 

LifestyleXperience en ons vak/ lessen dus ook op tv 

te bekijken zijn: Iedere zondag om 14.20u op RTL4  

en de herhaling op zaterdag om 15.10 op RTL5.  

Iedere zondag t/m 9 april. 

Jolein Maijers 

https://youtu.be/K700VCoFgsA 

 

https://youtu.be/K700VCoFgsA
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HOOFDLUIS 

Er zijn de afgelopen weken in verschillende klassen 
weer hoofdluis gesignaleerd en onze vraag is of u er 
thuis ook regelmatig aandacht aan willen geven. 
Vooral na elke vakantie als de kids weer overal zijn 
geweest en gezellig gelogeerd hebben of naar de 
bios zijn geweest en zo eventueel in contact zijn 
gekomen met hoofdluis is het fijn als u thuis ook 
controleert om de kans op uitbraak via school te 
voorkomen. 
Hoe sneller je behandelt hoe eerder het probleem is 
opgelost. 
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze kids 
kriebelvrij hun lessen kunnen volgen. 
Mocht er toch een gevalletje hoofdluis zijn dan is 
behandeling met shampoo of olie die de luizen 
onschadelijk maakt belangrijk maar net zo belangrijk 
is kammen, kammen, kammen tot alle neetjes uit 
het haar zijn. 
Er hoeft maar een neetje te blijven zitten en je kunt 
weer opnieuw beginnen met behandelen. 
Ook zijn we nog steeds op zoek naar wat verse 
luizenmoeders die het team komen versterken. 
Kleine moeite om na elke vakantie met elkaar een 
uurtje de school te controleren zodat de kans op 
luizen klein blijft toch? Alvast bedankt! 
 
Groetjes van Sandra van Luijk, namens het 
luizenpluis team 

VAKANTIEMIX  

Vanaf de voorjaarsvakantie gaat de vakantiemix 
plaatsvinden in 2 locaties; de Emilsandstromweg 
(Bredeschool) en op de Raamstraat. Wanneer je je 
kind inschrijft voor de vakantiemix kun je kiezen uit 
deze 2 locaties! 
De Raamstraat vakantiemix is open op: maandag, 
dinsdag en donderdag. En bij genoeg aanmeldingen 
ook op woensdag en vrijdag. 
De vaste leidsters van de Raamstraat zullen hier dan 
ook gaan werken. En niet meer op de Bredeschool. 
We hopen jullie natuurlijk in de vakantie op de 
Raamstraat te zien  
Groetjes, 
Team Kibeo Raamstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MEGA MINI MARKT VOOR KIKA 

De Vitruvio groepen zamelen geld in voor Kika. 
Ronald van Slooten doet mee aan de Run for KiKa 
Marathon 2017. Een marathon in Tokyo voor Kika. 
Hiermee probeert hij zoveel mogelijk geld in te 
zamelen. En wij steunen hem daarbij! 
Op woensdag 8 februari houden wij daarom een 
kleine markt voor de school (bij slecht weer doen 
we het binnen op de bovenverdieping). 
De markt is van 11:45 tot 12:45 uur. 
Op deze markt kun je van alles kopen: fruitbeleg, 
loom armbandjes, dromenvangers, tosti's, 
ansichtkaarten, cupcakes, pannenkoeken. Je kan ook 
schaken (tot 12:30) tegen de beste schaker van de 
school, legostenen raden, luisteren naar een live 
pianoconcert of kijken naar een goochelshow. Alles 
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Kika. 
We hopen dat u komt! 
 
Op onderstaande site vindt u nog meer informatie. 
https://www.runforkikamarathon.nl/joost-ronald-
en-bart 
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BRIEF VAN SOS DOLFIJN: 

Beste meneer Van Koeveringe, 
 
Via deze weg wil ik u en de leerlingen graag op de 
hoogte brengen van het feestelijke nieuws dat 
bruinvis Nena op donderdag 26 januari 2017 weer 
terug gebracht is naar zee! 
Mede dankzij de opbrengst van de sponsorloop, kon 
bruinvis Nena volledig herstellen bij SOS Dolfijn. 
 
Nena was op 5 maart 2016 gestrand op de Duitse 
kust.  
Bij de kustplaats Butjadingen is zij gevonden door 
passanten welke alarm sloegen.  
Door medewerkers van de Duitse zeehondenopvang 
Norden-Nordeich is Nena aangemeld bij SOS Dolfijn.  
Onze Duitse collega’s hebben haar vervoerd naar de 
grensovergang waar Nena door SOS Dolfijn kon 
worden overgenomen.  
Nena had meerdere medische problemen waarvoor 
zij behandeld moest worden. Maar met name haar 
longproblemen hadden lange tijd nodig.  
Nena verbleef maar liefst elf maanden bij SOS 
Dolfijn. Bij binnenkomst was Nena wat vermagerd en 
haar huid was erg uitgedroogd doordat zij langere 
tijd op het strand had gelegen.  
Verder bleek dat Nena last had van een 
longworminfectie en zweren in maag en slokdarm.  
Na behandeling hiervan bleven de longproblemen 
echter aanhouden en een CT-scan toonde dat Nena 
kampte met een zware dubbele longontsteking.  
Uiteindelijk lukte het om ook deze problemen na 
lange tijd behandeling te genezen.  
Nena was dan ook helemaal klaar om terug te gaan 
naar zee.  
Tijdens haar periode bij SOS Dolfijn heeft ze geregeld 
levende vissen gekregen zodat haar jachtinstinct in 
tact zou blijven.  

 

 
Ook groeide Nena de afgelopen elf maanden mooi. 
Ze groeide maar liefst 20 centimeter in lengte en 
bijna 15 kilogram in gewicht! 
 
De reis terug naar zee is Nena het eerste stuk 
vervoert per dolfijnambulance en het laatste deel 
van de reis per boot. 
De afvaart vond zoals gebruikelijk plaats in 
Lauwersoog, waar het schip genaamd ‘Krukel’ van 
het ministerie van Economische Zaken Nena en haar 
verzorgers opwachtte. Nena heeft de terugreis goed 
doorstaan. Aan het begin van de middag hebben we 
Nena weer vrijgelaten in de Noordzee. Het team van 
SOS Dolfijn kon Nena nog enkele minuten goed 
volgen en hebben haar nog een paar keer boven 
zien komen om adem te halen.  

 
 
Via deze weg wil ik de gehele school heel hartelijk 
danken voor het mogelijk maken van ons werk. 
Dankzij jullie fantastische steun hebben wij bruinvis 
Nena deze kans kunnen bieden. 
 
Met vriendelijke groet, Annemarie van den Berg 
Medewerker Dierzorg & Relaties 
  
Stichting SOS Dolfijn 
Postbus 293 
3840 AG Harderwijk 
Tel.: +31-646656601 
Email: info@sosdolfijn.nl 
www.sosdolfijn.nl 
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