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Belangrijke data 

21-23 februari: schooladviezen groep 8 

24 februari: rapporten mee naar huis 

25 februari: verkleed naar school;  

        iedereen om 12.00 uur uit 

28 februari-4 maart: voorjaarsvakantie 

8 en 10 maart: 10-minuten- 

        gesprekken groep 1-7 

14 maart: opening school- 

        thema over architectuur 

 

Verjaardagen 

 

24 februari: Amin 

9 maart: Cristiano & David 

10 maart: Job 

11 maart: Damian 

18 maart: Aya 

20 maart: Levi 

23 maart: Jason 

Gefeliciteerd en veel plezier! 

 

Wist u dat? 

… de kinderen op vrijdag 25  

februari verkleed naar school  

mogen komen? De ochtend start 

met een viering (helaas nog zon-

der ouders) en daarna zijn er al-

lerlei leuke activiteiten in de klas. 

De kinderen hoeven deze dag 

geen eten mee te nemen. Om 

12.00 uur begint de vakantie! 

 

 

 … groep 8 deze week de 

schooladviezen krijgt? Dat is 

natuurlijk een belangrijk moment. 

Hierna kunnen de ouders/

verzorgers hun kind inschrijven 

op de middelbare school. Geluk-

kig duurt het nog even voor we 

afscheid nemen van groep 8, we 

kunnen ze nog niet missen hoor! 

 

 

… na de voorjaarsvakantie alle 

kinderen van groep 1 t/m 8 aan 

een nieuw schoolthema gaan 

werken? Het thema is ‘In Holland 

staat een huis’ en gaat over  

architectuur. Hoe ziet jouw huis 

eruit? Welke huizen staan er in 

onze wijk, hoe zijn ze gebouwd? 

U hoort meer na de vakantie! 

Het corona-virus blijft ons bezig houden, maar gelukkig zijn er weer  

versoepelingen en mogen we allemaal steeds meer. Die ruimte zal ook voor 

uw gezin fijn zijn! En als het dan ook nog lente gaat worden…  

Op school blijven we voorzichtig. U bent van harte welkom in de school maar 

niet allemaal tegelijk. Dus voor een gesprek, om iets af te geven, iets te 

zeggen, kunt u gewoon naar boven komen. Het brengen en ophalen van de 

kinderen laten we nog zoals het nu is. Op die manier kan het onderwijs aan uw 

kind(eren) zo goed mogelijk doorgaan. Want als er een juf ziek is, is er vrijwel 

nooit vervanging, en moet een klas toch nog naar huis. Dat moeten we samen 

zien te voorkómen. Heeft u vragen of opmerkingen? We horen ze graag! 

Ouders in de school 


