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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 
Krokusvakantie 
Van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart hebben alle werkers vrij in verband 
met de krokusvakantie. 
KOM-gesprekken 
Maandag 6 maart gaat het verslag mee naar huis. In deze week zijn voor de 
werkers vanaf groep 3 de KOM-gesprekken en voor de kleuters de 
oudergesprekken. 
Weekslot 
Vrijdag 17 maart is het weekslot van de groepen van Renée, Yolanke/Karen, 
Robyn/Roos en Monique/Wilma. 
Vrijdag 24 maart is het weekslot van de groepen van Nicky, Jennifer/Isa, 
Laura/Jikke en Trudy. 
Vrijdag 31 maart is het weekslot van de groepen van Sanne, Maarten, Ingrid en  
Caroline/Eegje 
Het weekslot start stipt om 14 uur en vindt plaats in de toneelzaal van het voortgezet 
onderwijs, u kunt vanaf 13:45 uur in de zaal. 
Er mogen niet meer bezoekers in de zaal dan dat er stoelen zijn. Deze regel moeten 
we helaas, op last van de brandweer, streng hanteren. 
Dit betekent dat iedere werker één kaartje krijgt. 

De groepen 1/2  

De groepen 3/4  

De groepen 5/6 
Project van Kunst Centraal 
In februari zijn al een paar groepen hier naar toe geweest. 
In maart gaan de werkers van paars en oranje nog naar de voorstelling: Hebben 
slakken een deurbel?  
- Maandag 13 maart groep Karen/Joyce 11:00-11:50 uur  
- Maandag 20 maart groep Matthijs 11:00-11:50 uur  
Voor de begeleiding hebben we per groep een aantal ouders nodig.  
De groepsmedewerker zal hierover contact met de ouders opnemen. 
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De groepen 7/8 
Maandag 6 maart krijgen de achtste jaars alle informatie mee naar huis betreffende 
het aankomende verkeersexamen. Deze informatie wordt ook via de mail verstuurd.  
In week 12 en 13 gaan alle werkers uit de bovenbouw  voor de tweede keer een 
eigen werkstuk maken. De werkers moeten weer bruikbare informatie gaan 
verzamelen en op maandag 20 maart alles meenemen naar school. 
Alle bovenbouwgroepen houden deze maand een klassenavond. Deze avond is bij 
een werker thuis. De uitnodiging voor deze avond ontvangt uw kind van de 
feestcommissie.  

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


