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Beste ouders/verzorgers, 
 
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen spelen op school. We 
hebben gemerkt dat het voor iedereen prettig is als bepaalde vragen of opmerkingen per mail onder 
de aandacht worden gebracht.  
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u van ons een brief met de 
informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het kopje Maandinfo. 
Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen zodat u, als u op de datum klikt, de 
relevante informatie van die dag vindt.  
 
 

Algemeen 
Let op! Goede Vrijdag 30 maart is een vrije dag 
Het is ons opgevallen dat Goede Vrijdag 30 maart 2018 niet als vrije dag op de kalender staat. 
Goede Vrijdag is echter wel een vrije dag voor ons basisonderwijs, de werkers hebben 30 maart 
geen school. Werkers van het VO zijn overigens niet vrij die dag. 
 
Inschrijving broertjes/zusjes, wees op tijd! 

Het grote puzzelen is weer begonnen. 

En we zijn op zoek naar alle stukjes.  

 
We zijn op dit moment druk bezig om op 
basis van de inschrijvingen van broertjes en 
zusjes en vanuit de andere inschrijvingen alle 
toekomstige leerlingen te inventariseren.  
 
We willen daarbij natuurlijk niemand over het hoofd zien. Daarom vragen wij u om broertjes/zusjes 
zo snel mogelijk in te schrijven, op dit moment zijn er zelfs in schooljaar 2020-2021 nog maar een 
paar plekken beschikbaar. 
Graag zo snel mogelijk uw kinderen aanmelden die tot en met mei 2017 geboren zijn. 
 
Een inschrijfformulier kunt u downloaden vanaf de website of ophalen bij het secretariaat. 
 
Studiemiddag 6 februari: werkers eerder vrij 
Dinsdag 6 februari is er een studiemiddag, de school is 12:30 uit. 
Vrijdag 16 februari 
Op deze dag krijgt u het strokenformulier mee naar huis van de groepsmedewerker van uw kind. 
Hierop kunt u aangeven op welke dag het KOM-gesprek het beste voor u uitkomt.  
De oudergesprekken voor de groepen 1/2 en de  KOM-gesprekken voor de groepen 3 t/m 7 zijn in 
de week van 5-9 maart. 
Wilt u dit formulier uiterlijk dinsdag 20 februari inleveren? 
Krokusvakantie 
Van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart hebben alle werkers vrij in verband met de 
krokusvakantie. 
Zoekhoekjes 
De zoekhoekjes in het kleutergebouw, bij de danszaal/kleutergymzaal en bij 5/6 liggen boordevol. 
Wilt u a.u.b kijken of er niet een mooi artikel van uw kind ligt? 
Vlak voor vakantie maken we de manden weer leeg. 
 

De groepen 1/2  
Zie boven bij de algemene informatie 
  

De groepen 3/4  
Blokfluiten gezocht, op dinsdag extra blokfluiten nodig bij de muziekles 
De komende twee maanden gaan de werkers van 3/4 in de muziekles kennismaken met 
blaasinstrumenten. Dit gaan ze doen met de blokfluit. Als kinderen thuis een eigen blokfluit hebben 
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is het leuk en handig als ze die op de dinsdag meenemen. Op die manier kunnen zoveel mogelijk 
werkers tegelijk blokfluitspelen (we hebben er nu 17 per groep).  
Heeft u een blokfluit thuis? Geef ‘m dan op dinsdag mee aan uw kind. 
Hartelijk dank! 
Datum kamp verzet naar 21/22 juni 
Omdat het Suikerfeest op 14/15 juni valt, hebben wij besloten om ons kamp dat op diezelfde datum 
was gepland, te verzetten naar 21/22 juni.  
Het kamp van middenbouw 3/4 zal dus op donderdag 21 en vrijdag 22 juni plaatsvinden dit jaar.  
 

De groepen 5/6 
Project Kunst Centraal: 
In februari gaan de groepen naar het Lichtruim voor een dramaproject van Kunst Centraal: 
 "Een buik van wol".  
Hieronder de tijden van de verschillende groepen. De medewerker van de groep van uw kind zal 
zelf de ouders van de eigen groep mailen voor ouderhulp  (een aantal groepen gaan lopend, 
daarvoor zullen we ouders nog benaderen om mee te lopen, groepen die later op de dag gaan 
zullen vervoer met auto’s regelen). 
Hieronder de datum en tijd waarop de kinderen in het Lichtruim verwacht worden. 
7 februari:   12.45-13.45 Matthijs 
7 februari:   14.00-15.00 Jennifer 
14 februari: 12.45-13.45 Yolanke (Joyce) 
14 februari: 14.00-15.00 Karen 
16 februari: 10.45-11.45 Maarten 
 
Werkstukken 
In februari gaan we met de kinderen een werkstuk maken. Voor groep 5 is dit een eerste ervaring 
hiermee. Zij kunnen de keuze maken uit verschillende werkvormen. 
De werkstukken worden op school begeleid. De kinderen zullen eventueel van thuis nog extra 
informatie meenemen. 
Op vrijdag 9 maart is de werkstukkenmarkt in De Ronding.   
De ouders zijn op deze dag vanaf 14:15 uur welkom om de werkstukken te bewonderen. Ieder kind 
krijgt een plekje om zijn/haar werkstuk te laten zien. 
Die dag nemen zij hiervoor mee: 
- een tafelkleedje, het werkstuk, en spulletjes die bij het onderwerp van hun werkstuk horen. 
(bijvoorbeeld speelgoedkrokodil als het werkstuk over krokodillen gaat). 
De kinderen nemen geen snoep mee.  
 

De groepen 7/8 
Adviesgesprekken werkers groep 8 
In de week van maandag 12 februari zijn de adviesgesprekken van de werkers van groep 8. 
Project gemeenteraadsverkiezingen 
In week 11 (12-16 maart) gaan de werkers voor het project ‘gemeenteraadsverkiezingen’  naar het 
gemeentehuis. De groepsmedewerkers zullen de ouders nog via de mail vragen om te assisteren 
met fietsen. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans, Jennifer, Roos, Heidi en Karin 
Teamleiders  


