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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18 maart
19 maart
20 maart 12:20 uur overleg werkgroep koningsspelen
21 maart
22 maart

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart schoolfotograaf

Koningsspelen overleg
Op woensdag 20 maart gaan we even overleggen over de activiteiten tijdens de Koningsspelen. We starten
hiermee om 12.20 uur.
De volgende ouders hebben zich hiervoor aangemeld:
Janet Tromp (Monne), Yvonne Slot (Tessa & Lianne), Sylvia Wolbink (Sem, Roos, Jesse), Daniel van Diepen (Timor, Boris), Anja de
Groot (Lieke), Nienke Schepers (Mike, Stijn), Marja en Marcel Pijlstra (Stan, Stef), Miranda Reinders (Sven, Lieke), Tamara vanHiele
(Jayden, Tyler), Jessie Sieben (Anouk, Kim), José Tromp (Annelin), Evelien Tromp (Guusje), Ranim en Hussam Aljamali (Leen, Walid,
Tasnim), Marjon Slot (Bas, Daan)

Bij droog weer kunnen de kinderen even buiten blijven spelen tot het overleg klaar is.
Vormingsonderwijs, HVO / GVO
De oudste kinderen van de groepen 4, 5 en 6 en alle kinderen van groep 7 krijgen vandaag het
aanmeldformulier mee waarop aan kan worden gegeven wat de keuze voor volgend schooljaar zal gaan
worden.
De ingevulde formulieren willen we graag uiterlijk 28 maart terug in school hebben.
HVO
Helaas heeft Gwendy (onze HVO-juf) met pijn in het hart, om gezondheidsredenen, in overleg met de
bedrijfsarts, moeten besluiten om tijdelijk alleen de ochtenden te werken.
Dat betekent dat er een aantal week geen HVO gegeven wordt.
We hopen dat ze snel weer de lessen op zal kunnen pakken.
Schoolfotograaf
Vrijdag 29 maart komt ’s morgens de schoolfotograaf in school.
We hebben ervoor gekozen om dit jaar over te stappen naar foto Koch.
’s Morgens zal worden gestart met foto’s van kinderen uit één gezin waarvan één of meer nog niet op school
zitten. Aansluitend zullen de kinderen individueel en als groep op de foto komen. Tot slot komen natuurlijk de
kinderen van één gezin, die wel allemaal naar school gaan op de foto.
U krijgt als ouder inloggegevens voor hun website. Op de site kunnen voor de foto’s van de kinderen diverse
achtergronden gekozen worden. De foto’s zullen aansluitend naar de thuisadressen worden opgestuurd.
In de bijlage treft u een ouderbrief aan die door Koch is aangeleverd, hierin staan wat tips.
Oud papier
Op 2 maart is er 3620 kg oud papier opgehaald.
Hartelijk dank voor het klaar zetten EN hartelijk dank voor het halen!

‘Meester Rein’
In alle groepen zal de komende tijd Rein van Veen op bezoek komen.
Hij is er niet voor de kinderen, hij is er voor ons als team: waar doen we de goede dingen; waar kunnen we ons
ontwikkelen.
Schoolvoetbaltoernooi
Op 17 april is het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 & 8.
De kinderen hebben het er in de klas met de leerkracht over gehad. We moeten ons uiterlijk 13 maart
inschrijven. Dus wanneer kinderen mee willen doen, dan moeten ze zich zo snel mogelijk aanmelden bij juf
Marjolein of juf Daniëlle.
Woensdag 3 juli
Op woensdag 3 juli is een studiedag ingelast. De kinderen zijn dan dus vrij.
We verzoeken iedereen het alvast in de agenda’s te noteren.
Zwembad

