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Ontmoetingsmomenten De Tulp

We zijn graag in gesprek met u. Deze bijeenkomsten zien we als waardevolle momenten. 
Ook dit schooljaar vindt er elke twee weken een ouderbijeenkomst plaats: "vragen & ontmoeten". 
We nodigen alle ouders hiervoor van harte uit. Een mooi moment om met elkaar 
in gesprek te gaan over school en schoolse zaken. Het nieuwe rooster met de 
data van de koffie-ochtenden, V&O én de LOES-bijeenkomsten is inmiddels 
naar alle ouders gemaild. Het overzicht hangt bovendien op de deur van de naar alle ouders gemaild. Het overzicht hangt bovendien op de deur van de 
personeelsruimte. 

Graag tot ziens op (één van) deze bijeenkomsten.
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Hengelo en omgeving zijn van harte welkom. 
De deuren staan open!

Helaas nemen wij afscheid van onze lieve 
collega Maaike Grobben. Maaike heeft een 
nieuwe uitdaging gevonden en zal ons per 
1 februari verlaten. Wij willen juf Maaike 
hartelijk bedanken voor haar inzet en de fijne 
samenwerking in de afgelopen periode. Wij 
gaan haar missen.gaan haar missen.

Veel succes met je nieuwe uitdaging juf Maaike. 

Mashallah, Juf Zeynep is al 19 weken zwanger. Wij wensen 
haar een voorspoedige zwangerschap en hopen dat alles 
goed gaat, inshallah. Juf 
Zeynep werkt nu op de 
maandagen en dinsdagen, 
op de donderdag een halve dag 
en de hele vrijdag. Dit kan nog wien de hele vrijdag. Dit kan nog wisselen, in verband met 
de zwangerschap.



Dit zijn de GGD tijden voor de spreekuren voor ouders. 

Ouders kunnen langskomen om vragen aan de GGD te stellen.

4 februari 2020

8:30 - 9:30

17 maart 2020

8:30 - 9:30

12 mei 2020

8:30 - 9:30

23 juni 2020

8:30 - 9:30

De leerlingenraad
De leerlingenraad is gestart! 
Uit de groepen 5 tot en me 8 zijn uit elke groep één jongen en één meisje gekozen door de eigen 
groep. Deze leerlingen gaan ervoor zorgen dat ook de leerlingen een stem hebben binnen de school, 
want zij volgen hier immers het onderwijs. De leerlingen die uitgekozen zijn door de eigen groepen, 
zijn als volgt:
- Uit g- Uit groep 5: Jayden en Feride 
- Uit groep 6: Ebubekir en Yosra
- Uit groep 7: Arda en Rama
- Uit groep 8: Abdu Baki en Esma.
Als u een bijdrage wil leveren aan de leerlingenraad, kunt u een briefje in de doos doen 
waarop ‘leerlingenraad’ geschreven staat. Deze staat in de hal. Eén keer in de 6 weken komt 
de leerlingenraad bij elkaar om de punten uit de doos te bespreken.
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Alvast noteren in uw agenda!

Open Middag op woensdag 12 februari 
van 13.00 tot 16.00 uur. Alle mensen uit 
Hengelo en omgeving zijn van harte 
welkom. De deuren staan open!


