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Data activiteiten  februari 2023 
HTTPS://WWW.ELSENHOF.NL/ACTIVITEITENKALENDER/ 

03-02 CJG-inloopspreekuur 13-15 u 

09-02 Overlegdag, alle leerlingen vrij 

10-02 CJG-inloopspreekuur 11.30-14.30 u 

17-02 Carnavalsviering, de vakantie start om 14.15 u 

27-02 Einde carnavalsvakantie, weer naar school 

01-03 Overlegdag, alle leerlingen vrij 

 
 

bedankt! 

Afgelopen weken hebben we regelmatig aanpassingen aan de groepsbezetting moeten doen. U bent 
hierover geïnformeerd door middel van het noodplan. 
Dit vroeg een flexibele houding van het team, de leerlingen en van u. Bedankt voor uw medewerking en 
vertrouwen! 
We kunnen ons voorstellen dat dit misschien ook heeft geleid tot vragen of ongerustheid. Als dat zo is, 
nodigen we u van harte uit om deze zorgen op de juiste plek te delen. Dit is in eerste instantie de 
groepsleerkracht. Pas als we op de hoogte zijn, kunnen we waar nodig in actie komen. 
 

verlof 

Juf Irene gaat bijna met zwangerschapsverlof. Vrijdag 3 februari is voorlopig haar laatste werkdag. 
We wensen haar een fijn verlof toe! 
 

succes gewenst 
 

Deze week was het de laatste werkdag voor juf Louisette in groep 6-7. Ze werkt vanaf nu in groep 3. 
Bedankt voor uw inzet in groep 6-7 en veel werkplezier in groep 3! 
 
Op 1 februari is meneer Peter in groep 6-7 gestart. Tot en met vrijdag is hij samen met juf Irene in de 
groep. Dat is heel fijn en geeft ruimte voor de leerlingen en de meneer om aan elkaar te wennen en 
voor een goede overdracht. Veel werkplezier op de Elsenhof! 

 

warme truiendag 

Op 10 februari is het warme truiendag. We hebben de verwarming eerder al een graadje lager gezet 
omwille van de energierekening. Toch willen we graag meedoen aan deze dag om ook de leerlingen bewust 
te maken van onze invloed op het klimaat. 
Dus trek een warme trui aan op 10 februari, dan kan de verwarming die dag nog een graadje lager! 
https://warmetruiendag.nl/over-ons/  

 

tevredenheid 

Zowel aan de ouders als aan de bovenbouwleerlingen is gevraagd een tevredenheids-enquête in te vullen. 
Deze zijn afgerond. Als ze geëvalueerd zijn, wordt u van de uitlagen en eventuele actiepunten op de hoogte 
gebracht. 
 

https://warmetruiendag.nl/over-ons/
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studiedagen 

In deze periode staan er 2 overlegdagen/ studiedagen gepland. Tijdens deze dagen is er altijd een 
inhoudelijk studiedeel en een overlegdeel. Tijdens het overlegdeel kunnen collega’s samen evalueren, het 
programma voor de komende periode opstellen, etc. 
Het inhoudelijke deel gaat op 9 februari over de verplichte meldcode. We volgen samen een scholing die 
door het CJG wordt verzorgd. 
Op 1 maart krijgen we tijdens het inhoudelijke deel met behulp van Insights Discovery inzicht in onszelf en 
elkaar. We versterken daarmee onze basis voor effectieve samenwerking en een optimaal functioneren. 
 

flyer 

Op verzoek vindt u hierbij de volgende uitnodiging:  
 

 


