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Voortgangsgesprekken  
In week 10 (6 t/m 10 maart) zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden voor de groepen 1 
t/m 7. De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al het adviesgesprek gehad 
met de leerkrachten. We verwachten van de leerlingen vanaf groep 5 dat zij aansluiten bij 
het gesprek. Wij vinden het belangrijk dat zij betrokken zij bij hun eigen ontwikkeling en het 
stellen van eigen doelen.  
Ouders ontvangen 6 februari middels Parro een bericht om in te schrijven voor deze 
gesprekken.  
 
Opendagen voortgezet onderwijs (voor de kinderen en ouders van de groepen 7 en 8)  
Deze maand openen de VO-scholen de deuren om leerling een kijkje te geven binnen de 
school en hiermee een goede vervolg keuze te maken. Daarnaast zijn er ook andere 
kennismakingsactiviteiten gepland.  
 
Hieronder een website met links naar de VO-scholen in Zutphen.  
www.mijnvoschool.nl 
 
Voor scholen in de omgeving van Doetinchem is op deze site een overzicht van de 
opendagen te zien.  
Open dagen – What's Next Achterhoek (whatsnextachterhoek.nl) 
 
Fietsverlichting  
In de ochtend is het nog steeds donker wanneer de kinderen naar school komen. Het valt op 
dat er kinderen zijn die op de fiets zonder verlichting, die aanstaat, aankomen. Wilt u dit 
thuis bespreken en waar nodig de verlichting repareren? Op deze manier maken we het 
verkeer voor de kinderen een stukje veiliger.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Belangrijke data: 
 

1 februari Studiedag (kinderen vrij) 

23 februari  Rapport mee naar huis 

24 februari Vrolijke vrijdag 

25 febr t/m 5 maart Voorjaarsvakantie  

 

http://www.mijnvoschool.nl/
https://whatsnextachterhoek.nl/open-dagen/
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NIEUWS vanuit de MR 

Wij zijn als MR zeer verheugd te melden dat de twee MR vacatures zijn ingevuld.  

Twee ouders, Jan Willem Huetink en Christien Veenstra, hebben zich aangemeld om zitting 

te willen nemen in de MR. Onderaan dit bericht stellen zij zich voor. 

De samenstelling van de MR is per 7 februari als volgt: 

• Oudergeleding: Anne Meenink, Jan Willem Huetink, Christien Veenstra 

• Personeelsgeleding: Monique Kruijs, Letty Huf, Sandy Wopereis 

Dit betekent dat we in de MR afscheid nemen van Sandra van der Werff-Faay en van Josien 

Koster. Sandra blijft zich inzetten voor de medezeggenschap van de Pannevogel. Zij heeft 

zitting in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van PRO8.  

T.b.v. een soepele overdacht voor de nieuwe oudergeleding is Josien Koster bereid om zich 

tot de zomervakantie in te blijven zetten voor de MR.  

Namens de MR, team en ouders bedanken we Sandra en Josien voor hun inzet voor de 

medezeggenschapsraad op onze school. 

 

EVEN VOORSTELLEN… 

Ik ben Jan Willem Huetink getrouwd met Annemarie en vader van Dirk Jan 
en Jasmijn. 
We wonen in Bronkhorst waar we een melkveebedrijf hebben. 
Ik heb enige bestuurlijke ervaring en het lijkt mij leuk om mijn steentje te 
kunnen bijdragen in de MR. 
 

 
 
 
 

Ik ben Christien Veenstra, moeder van Neeltje (groep 5), Pieter (groep 3) en Job ( groep 1).  

De afgelopen jaren heb ik in oudercommissie van ‘t Holthuisje gezeten en ik zit nog in de 

oudercommissie van de BSO De Rank. Daar heb ik ook 

meegedacht over het beleid. Daarnaast ben ik voorzitter van 

DOG Baak.  

Ik werk als Technisch Manager voor de dijkversterkingen bij 

Waterschap Rijn en IJssel. Ik heb dus geen pedagogische 

ervaring, maar vind het wel erg leuk om mee te denken over 

invulling van beleid vanuit een andere invalshoek en invloed te 

hebben op het beleid van de school van onze kinderen. 
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Aankondiging onderzoek Inspectie van het onderwijs 
Op donderdag 23 februari komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor een 
thema-onderzoek. Met dit onderzoek halen zij informatie op over de algehele kwaliteit van 
het onderwijs. Dit onderzoek gaat over de kwaliteit van extra ondersteuning. De inspecteur 
spreekt deze dag met medewerkers en drie leerlingen en haalt informatie op door een 
vragenlijst aan enkele ouders. De inspectie gaat conform de geldende AVG-regelgeving 
zorgvuldig om met persoonsgegevens, deze zullen niet herleidbaar zijn tot personen. De 
inspectie geeft in dit onderzoek geen oordeel over de school. 
 
 

VROLIJKE VRIJDAG!  

 

Op 24 februari wordt Vrolijke Vrijdag gevierd. Hierbij mogen alle kinderen verkleed op 
school komen om er samen een Vrolijke Vrijdag van te maken, waarbij er gehost en gedanst 
gaat worden.   
Voor de groepen 4 tot en met 8 is er bovendien de Pannevogel  KIDS GOT TALENT! Dit houdt 
in dat kinderen uit deze groepen een act mogen voorbereiden. Hierbij kan worden gedacht 
aan: zingen, dansen, goochelen, jongleren of een instrument bespelen. Eigen creatieve acts 
zijn natuurlijk welkom. De kinderen mogen dit individueel of in een groepje doen. In de klas 
wordt er eerst een voorronde gehouden en vervolgens mogen de klaswinnaars op de 
Vrolijke Vrijdag voor een deskundige jury en het Pannevogel-publiek optreden. In de klas is 
hiervoor een intekenlijst te vinden.    

 

De groepen 1 tot en met 3 zullen tijdens het feestelijke ochtendprogramma  
van een aantal acts van de midden- en bovenbouw genieten.   
Het is nog niet bekend welke acts dit zijn, dit wordt besloten tijdens de voorrondes.  

Op vrijdag 24 februari nemen de kinderen wel een eigen tussendoortje en lunch mee. 


