
 

 

 
 

 

  
 

Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Inplannen maar 
Op vrijdag 11 februari krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 7 hun eerste rapport mee naar huis. 
Voor het online 10-minutengesprek dat bij dit rapport hoort, kunt u zelf een tijd inplannen. 
De uitnodiging daarvoor krijgt u op maandag 7 februari van Schoolgesprek.nl in de mailbox. 
Een tijd inplannen kan van donderdagochtend 10 februari om 8.00 uur tot vrijdagmiddag 11 februari om 
17.00 uur. Voor ouders die voor meerdere kinderen een gesprek moeten inplannen, opent de 
voorinschrijving op woensdag 9 februari om 8.00 uur. 

Brains mee 
Op vrijdag 4 februari krijgen alle kinderen van hun leerkracht het nieuwe Brains 
boekje mee. Een gids vol bijzondere activiteiten voor basisschoolkinderen. 
Kinderen kunnen zich opgeven tot 21 februari. 

Van wie? 
Voor de kerstvakantie schreven we over twee zwerffietsen op locatie 
Goudmos. Voor deze fietsen heeft zich niemand gemeld en zij worden 
dus afgevoerd. Deze week meldde zich een nieuwe fiets zonder 
eigenaar. 
Ook hier is dus de vraag: van wie is deze fiets? 
De eigenaar kan zich melden bij conciërge Perry van locatie Goudmos. 

 

Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 8 februari Zeno (gr.5a); op 9 februari Alisha (gr.3b) en Sanjay (gr5a); op 10 
februari Leroy (gr.8b) en op 11 februari Finn (gr.5a), Javier (gr.4a), Novan (gr.1/2e) en Etienne (gr.6a). 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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Deze week kregen we het bericht dat  

Frans Fonville  
is overleden. 

Frans was vanaf de start van de school aan het Goudmos, in 1978, directeur en leerkracht  
van de Schakel en veel van onze huidige ouders kennen hem ook zo. 

Vanaf de fusie met de Prins Willem Alexanderschool werkte Frans daar, tot aan zijn pensionering, als 
groepsleerkracht waarna hij nog lang als vrijwilliger kinderen individueel begeleidde. 

Wij wensen Frans’ familie heel veel sterkte toe. 
 


