
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nieuwsbrief maandag 12 maart  
 

Het thema van het project is bekend en het schema in de hal is al 

bijna vol met ouders die ons willen helpen. Dit jaar gaan we ons 

verdiepen in Nederlandse schilders. Wat doet een schilder precies, 

hoe kun je schilder worden, wat is kunst, wat vind je mooi? Allemaal 

vragen die we met elkaar gaan onderzoeken. Op dinsdag 20 maart  

gaat het project officieel van start. Donderdag 12 april is de 

afsluitende tentoonstelling. Graag laten de leerlingen dan aan u en 

andere belangstellenden zien wat zij allemaal hebben geleerd, 

gemaakt en ontdekt. Tijdens het project zijn we regelmatig aan het 

werk met verf en inkt. We verzoeken alle ouders daarom om een tas 

met oude kleren en/of verfschort mee te geven die we gedurende het 

project kunnen gebruiken. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Nog een kleine aanvulling op het excursie-schema in de hal: de 

bezoeken aan museum Kranenburgh in Bergen starten om 9:30 uur. 

We vertrekken dan om 9 uur van school. 

 

Actie op 14 maart 
 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, is er op woensdag 14 maart 

een actiedag van basisscholen in de provincies Noord-Holland, 

Utrecht en Flevoland. In tegenstelling tot eerdere actiedagen, heeft 

het team besloten deze dag niet te gaan staken. We vragen wel 

aandacht voor de problematiek in het primair onderwijs en 

ondersteunen we de actie van harte. Voor de kinderen is het een 

reguliere schooldag.  

 12 maart  2018 



 

 
 
 
Hulpouders gevraagd 
 
Voor de begeleiding van een aantal activiteiten tijdens het project zijn 

wij nog op zoek naar een aantal ouders. Het gaat specifiek om 

activiteiten van groep 7-8. In de hal vindt u het programma, daar kunt 

u zich ook (laten) opgeven. Alvast heel hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

 
Kwink van de week  
 

 
 

   

Belangrijke data  
 
12 – 23 maart Lessen Kunstkoets, o.l.v. Mieke 

Rozing 

14 maart Actiedag Primair Onderwijs 

19 maart Start Project, zie verder het 

schema in de hal. 

30 maart goede vrijdag, schooldag 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 



 

 

 
 

 

 


