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Onderwijscafé 
In verband met een extern ingeplande studieavond hebben wij de keuze gemaakt het onderwijs 
café van 13 februari te laten vervallen. De avond die als thema ‘schoolplein’ zou hebben plannen 
we op een later moment alsnog in. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van een nieuwe datum. 
 

 

Verlof juf Anneloes 
Juf Anneloes mag over een paar weken met zwangerschapsverlof. Haar verlof wordt ingevuld door 
Seline Maas. Seline zal proberen om voor die tijd nog een paar momenten mee te lopen met 
Anneloes en Carmen. Wij wensen Seline een fijne tijd in een hele leuke groep 3/4. 
 
Hieronder stelt juf Seline zich voor: 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
Mijn naam is Seline Maas. Ik ben 30 jaar oud en woon met 
mijn vriend en dochter in Groenlo. 
Ik houd erg van sporten, en met mijn vriend en dochter op 
pad gaan. 
In 2009 ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. 
Ondertussen heb ik veel vaste groepen gehad, die wisselde 
met het nieuwe schooljaar. Nu kom ik juf Anneloes 
vervangen die met zwangerschapsverlof gaat. 
Ik heb ervaring in alle groepen en heb ook ervaring met de 
combinatie groep 3/4. Samen met juf Carmen ga ik nu deze 
groep draaien.  
 
 
Ik heb er erg veel zin in! 
Tot snel, 
Seline Maas 

 

ANWB Streetwise komt op bezoek! 
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom 
hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om 6 februari naar onze school te komen.  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en 
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en 



rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de 
praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 
 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen 

van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje. 
 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig 

oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 
 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg 

van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel. 
 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en 

fietsbeheersing. 

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje 
op de site. http://www.anwb.nl/streetwise  We gaan er samen met de kinderen een leerzame 
maar vooral gezellige dag van maken!! 

Alle groepen starten hiermee meteen om 8.30. De kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben de 
gymschoenen hiervoor nodig en de kinderen van 7/8 de fiets! 

 

"Ait Vedan": " ’t Is Bingo op de camping”  
Het is weer zover: dinsdag 6 maart is er weer een 
opvoering voor alle kinderen van de Hoeve.  
Deze begint, evenals vorig jaar, om 17:00 uur.  

De verwachting is dat het stuk tot ± 19:00 uur duurt. Een exactere eindtijd kan die dinsdagmiddag 

worden gevraagd.  

Alle Hoevese kinderen t/m groep acht van een basisschool zijn van harte welkom. Lees voor meer 

informatie over het stuk onze site http://www.ait-vedan.nl  

Lijkt het je wat, kom dan dinsdag 6 maart naar ‘t Meuken. In de pauze is er drinken en een snoepje 

voor iedereen.  

Hopelijk tot ziens.  
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