
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste week van het project zit er alweer op. Na de stoere 

opening van het project maandagmiddag (waar zowel de kinderen 

als het team enorm van genoten hebben), is er in alle groepen volop 

geleerd en ontdekt. Excursies en workshops vlogen ons om de 

oren… Ook de komende week zullen er workshops en excursies 

plaatsvinden. De grote variëteit aan activiteiten houden rekening met 

Meervoudige Intelligenties en de diverse leerstijlen van de kinderen. 

Het thema slaat ontzettend aan. Op de website vindt u prachtige 

foto’s van de diverse activiteiten. De eerste architecten en 

timmerlieden hebben zich al gemeld…De afsluiting van ons project 

vindt plaats op donderdag 30 maart, tussen 17:00 en 19:00 uur. 

Start lessen 
Graag vragen we uw medewerking voor het tijdig starten van de 

lessen. De eerste bel gaat om 8:40, dan gaan alle kinderen naar hun 

eigen klas. Om 8:45 starten de lessen.  

 

Afscheidsavond groep 8 

De afscheidsavond van groep 8 is op verzoek van Cafe de 

Vriendschap verplaatst naar maandag 17 juli 

 

Oproep auto’s groep 1-2 

Voor de excursie naar HAL 25 in Alkmaar vrijdag 17 maart 

aanstaande zijn we nog op zoek naar 2 ouders die met ons mee 

willen met de auto. Opgeven graag via juf Ria of juf Marieke 
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Vaccinatie kinderen met geboortejaar 2004 en 2008  

Van de GGD hebben wij bericht ontvangen dat in de brief die u 

hierover thuis heeft ontvangen, niet alle plaatsnamen goed staan 

vermeld. In de hal vindt u de planning met datum en locatie. 

 

KWINK van de week 
In alle klassen en in de hal kunt u de KWINK- eend vinden. 

KWINK is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Iedere 14 dagen is er een ander onderwerp dat centraal staat in de 

school. Deze week is het thema:  Eerlijk zijn 

 

Belangrijke data 
20 maart    MR-vergadering 

22 maart   juf Ria afwezig, juf Iris vervangt 

27 maart   GMR vergadering 

28 maart   juf Danielle afwezig, juf Annette vervangt 

30 maart   Afsluiting project, tussen 17 en 19 uur 

  

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 


