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Activiteiten de komende week

Carnavalsvakantie van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari
Nieuwe leerlingen aanmelden vóór 1 maart
Maandag 2 maart
Luizencontrole
GGD-screening (2013 en 2014)
MR vergadering
Dinsdag 3 maart
GGD-screening (2013 en 2014)
Woensdag 4 maart
Inloop nieuwe kinderen, 9.00-10.00 u
Donderdag 5 maart
Inloop nieuwe kinderen, 10.15-11.15 u
EU-Schoolfruit
Nog niet bekend

Carnaval
Vandaag hebben we Carnaval gevierd op school. Het was weer een hele gezellige dag.
We willen alle hulpouders bedanken voor hun inzet, dankzij jullie hebben de kinderen weer een
leuk feestje gehad. Ook DJ Jeroen bedankt voor de muziek!
Schoolfotograaf
Op maandag 9 maart komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar zullen er portretfoto’s van de
kinderen gemaakt worden en groepsfoto’s. Na schooltijd is er de mogelijkheid om een broer/zus
foto te laten maken. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, vragen wij u het
bijgevoegde strookje in te vullen en vóór woensdag 4 maart bij de leerkracht van uw kind in te
leveren.
Schoolapp
Na de vakantie stopt onze schoolapp. Er wordt momenteel gekeken naar invoering van een andere
app met meerdere mogelijkheden, dit zal ingaan na de zomervakantie. Tot deze tijd maken we
gebruik van de app Klasbord en de website.
Kledinginzameling Bags2School
Na de Carnavalsvakantie kan er weer kleding worden ingezameld t.b.v. het schoolverlaterskamp.
Er mogen schone, niet kapotte kleding, schoeisel, beddengoed, riemen, tassen en knuffels
ingeleverd worden. Inleveren kan tot 15 april bij Mireille. Na de vakantie worden de zakken van
Bags2School uitgedeeld.
Assemblage AH
In januari hebben we bij de AH de bonnen van het statiegeld in kunnen leveren voor het groene
schoolplein voor school. Het bedrag dat we hiermee opgehaald hebben, bedraagt € 216,-. Een
mooi bedrag! Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Open ochtenden
Op woensdag 4 maart tussen 9.00-10.00 uur en op donderdag 5 maart tussen 10.15-11.15 uur zijn
er open dagen op school voor nieuwe kinderen. In de bijlage treft u de flyer, wilt u deze svp delen
op social media of binnen uw kennissenkring.
Ouder-kindgesprekken
Afgelopen weken waren de ouder-kindgesprekken voor de ouders en kinderen van groep 1 tot en
met 8 samen met de leerkracht. Het waren weer mooie waardevolle gesprekken. De kinderen
weten steeds beter waar ze staan en waar ze aan willen werken. Mooie uitgangspunten voor de
komende periode. We vinden het fijn om te horen hoe u de gesprekken ervaren hebt. Heeft u tips
en tops voor ons dan kunt u dit mailen of aan ons doorgeven.
Stagiaires
Voor u een overzicht van de stagiaires na de vakantie:
Groep 1-2a Lisa Daanen
Groep 1-2a Emma van der Zandt
Groep 1-2b Mary Al-Kho Maicy
Groep 1-2b Carmen Schonenberg
Groep 1-2c Ilja van Gelder
Groep 3-4a Indra Verhoeven
Groep 3-4b Kim van Kroesveld
Groep 3-4c Jessie Reijers
Groep 5-6a Clarissa Elting
Groep 5-6b Manon Papen
Groep 5-6c Max Rubio Perales
Groep 7-8b Kayleigh van Hoogstraten
Groep 7-8c Alicia Janssen
Hieperdepiep

♪ Mats Kraaijveld ♪ Cas Thijssen ♫
♪ Afra Ayhan ♪ Lizzy de Buck ♪♪ Roos de Munk ♪
♪ Mika Derksen ♪♪ Stijn van Doornik ♪
♪♫ Lien Hamad ♫ Kai Wijnen ♪♪
♪♪ Juf Vivian ♪ Meneer Willie♪ Juf Saskia ♪♪

Woensdag 4 maart

4 maart
9.00-10.00 u

5 maart
10.15-11.15 u
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