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EU schoolfruit 
 

 
 
Oudergesprekken en rapport 
Op donderdag 13 februari krijgen alle 
leerlingen van groep 2 t/m 8 het rapport mee 
naar huis.  
Deze week zijn ook de rapportgesprekken 
m.u.v. groep 5/6. Deze gesprekken vinden na 
de voorjaarsvakantie plaats. I.v.m. de  
 
 
 

 
schoonmaak van de school worden de 
gesprekken in de volgende ruimtes gevoerd: 

• Groep 1/2 – eigen lokaal 1/2  

• Groep 3     – extra lokaal van groep 3 

• Groep 4/5 – teamkamer 

• Groep 5/6 – na de voorjaarsvakantie 

• Groep 7/8 – eigen lokaal 7/8  
 

Wij doen mee met De Kunstweken! 
Donderdag 13 februari wordt het nieuwe 
thema van GO! ‘Leonardo en de Renaissance’ 
geopend. Afgelopen week is er al een start 
gemaakt me de kunstweken, waar het project 
van GO! goed op aansluit.  
De Kunstweken is een project beeldende 
vorming met als doel ieder kind op eigen 
niveau te inspireren tot het maken van een 
echt kunstwerk. Dit wordt gedaan door de 
kinderen kennis te laten maken met 
wereldberoemde kunstenaars en hun werk. 
Per groep staat een kunstenaar centraal. 
Tijdens de lessen maken de leerlingen eerst 
kennis met de kunstenaar en hierna gaan ze 
aan de slag met het maken van een eigen 
kunstwerk. Na afloop krijgen alle leerlingen 
een gedrukte kaart van hun kunstwerk en 
krijgen ze een persoonlijk museum op internet 
waarin ze hun kunstwerk aan familie e.d. 
kunnen laten zien. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om aandenkens te bestellen met 
het kunstwerk van uw kind erop.  
We houden u op de hoogte!  

 
Studiedag 19 februari (herhaling) 

Op woensdag 19 februari zijn alle leerlingen vrij 
i.v.m. een studiedag. Op deze dag gaan alle 
medewerkers het onderwijsproces evalueren 
a.d.h.v.: 

• De rapporten (methodetoetsen en 
toetsen van het leerlingvolgsysteem, 
Cito). 

• Rapportgesprekken/oudergesprekken. 

Agenda 

 

12 feb. Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

12 feb. 1e werkdag juf Zoraida 

13 feb. Opening nieuw project P4L (GO!) 

13 feb. Naschoolse sport op schoolplein 

13 feb. Rapport 1 mee naar huis 

17 feb. Bibliotheekbezoek groep 1/2  

19 feb. Studiedag, alle leerlingen vrij 

19 feb. Bestuursvergadering 20.00 uur 

21 feb. Technieklokaal groep 7/8 

24-28 feb. Voorjaarsvakantie 

2-6 maart Week van de mediawijsheid 

02 maart Luizencontrole 

02 maart  Vergadering ouderraad 

03 maart Juf Boukje 12 ½  jaar onderwijs 

04 maart Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

18 maart Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

01 april Schoolzwemmen 3/4, gym 1/2  

01 april Halle 75 jaar bevrijd! 



 

 

• Toetsen van eind vorig schooljaar in 
vergelijking tot toetsen die in deze 
periode zijn afgenomen . 

• Externe gegevens die van belang zijn. 

• Observaties van de leerkrachten. 

• Huidige stand van zaken kijkend naar 
de ingezette schoolontwikkelingen. 
 

Voor de school, elke groep, individuele 
groepjes leerlingen en voor elke individuele 
leerling, worden plannen geschreven waaraan 
de tweede helft van het schooljaar wordt 
gewerkt. 
I.v.m. de afwezigheid van meester Wim gaat juf 
Annet (groep 5/6), samen met juf Louise, groep 
5/6 analyseren en een plan van aanpak 
schrijven voor het tweede deel van dit 
schooljaar.  
 

Naschoolse sport 
Donderdag 13 februari vindt er een weer een 
naschoolse sportmiddag plaats tussen 15.00-
16.00 uur. Om 15.45 uur gaan alle leerlingen 
in hun eigen klas iets eten en drinken (zelf 
meenemen). Om 15.00 uur start de 
naschoolse sport en om 16.00 uur kunnen alle 
kinderen opgehaald worden of zelf naar huis. 
Nog niet opgegeven? Zet dan maandag of 
dinsdag je naam nog op de lijst bij je groep. 
 

Vervolg Open Dag Panora Lyceum  
Op zaterdag 1 februari konden we rekenen op 
grote belangstelling voor de eerste Open Dag 
van het Panora Lyceum. Omdat niet iedereen 
in de gelegenheid was onze Open Dag te 
bezoeken, willen we een extra Open Avond 
organiseren op maandag 10 februari a.s.. Het 
programma start om 19.00 en duurt tot 
ongeveer 20.30. 
Je kunt je aanmelden voor deze avond via onze 
website: www.panoralyceum.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
 

Carla van Eldik 
Coördinator primair onderwijs 
  
 

C.vanEldik@ulenhof.nl  
www.panoralyceum.nl  

 

Start juf Zoraida 
Deze week start juf Zoraida weer, na haar 
welverdiende periode van zwangerschap- en 
bevallingsverlof. Juf Zoraida komt terug op de 
woensdag, donderdag en vrijdag. Op maandag 
en dinsdag zal juf Anne groep 1/2 blijven 
ondersteunen. We wensen juf Zoraida weer 
veel plezier op de Dorpsschool. 

Speel-o-theek ‘t Schakeltje  
Zie jij je kind ook graag spelen? Zelf iets 
bouwen, een puzzel maken, met poppen 
spelen, lekker naar buiten, of samen een 
gezelschapsspel doen? 
Dan nodigen wij je graag uit om eens een kijkje 
te nemen bij de Speelotheek. Onze 
Speelotheek heeft een uitgebreid aanbod in 
o.a.: 
Spelletjes, o.a. gezelschapsspellen, smart-
games, leerzame spellen (Mini-Loco, Squla). 
Puzzels, voor iedere leeftijd, van houten 
puzzeltjes tot puzzels met 500 stukjes 
Fantasie-speelgoed, o.a. poppen, verkleed-
kleren, treinsets, Little People. 
Constructiespeelgoed, o.a. Lego Duplo, Play-
mobil, Knex. 
Buitenspeelgoed, seizoensgebonden. 
Ook hebben we een mooi aanbod in speelgoed 
speciaal bedoeld voor kinderen met een 
beperking. Eigenlijk teveel om op te noemen. 

      
Speciaal voor de mensen buiten Varsseveld, 
hebben we een speciale pas. Hiermee kun je 
i.p.v. 3 weken, het speelgoed 6 weken lenen. 
Heb je interesse dan ben je van harte welkom 
om een keertje vrijblijvend rond te kijken. 
Onze vrijwilligers leggen je graag uit hoe het 
allemaal werkt. 
 
Speel-o-theek  ’t Schakeltje  
Doetinchemseweg 48 
Locatie ‘De Kwaksmölle’ 
Varsseveld (achter Snackbar De Rotonde) 
Openingstijden:  
Woensdag 9.30 – 11.00 uur 
Vrijdag 18.30 – 20.00 uur 
Volg ons via Facebook en Instagram           
Check onze website voor meer informatie 
www.speel-o-theek-schakeltje.nl 
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