
 

 

 

 
 

 

 

Nieuwsbrief maandag 24 februari  
 

Na een stormachtige vakantie gaan we vandaag allemaal weer fris 

aan het werk. Hopelijk heeft iedereen lekker kunnen uitrusten en 

genieten. Het nieuwe thema van deze periode is dieren (in Afrika). 

Het thema duurt slechts 3 weken, want vanaf maandag 16 maart 

starten we met ons grote schoolbrede project. Het grote project 

onderscheidt zich van de andere thema’s door het schoolbrede 

karakter en omdat we hierbij diverse excursies, workshops en 

gastlessen organiseren. Het project wordt afgesloten op donderdag 

9 april. Alle (groot)ouders en familieleden zijn hierbij van harte 

uitgenodigd! Hoe dat precies vorm krijgt blijft nog even een 

verrrassing… 

 

Om alvast te noteren… 
 
Dit schooljaar introduceren we een nieuwe activiteit: het ouderfeest! 

Op vrijdag 12 juni willen we alle ouders in het zonnetje zetten. 

Gedurende een schooljaar mogen we altijd rekenen op uw hulp en 

steun. Bij diverse activiteiten en excursies, bij het luizenpluizen, de 

kerstknutselmiddag, de voorbereidingen van de musicals, bij de 

schoolreisjes, in de OR en de MR, het lezen in de ochtend etc etc. 

Hier zijn wij ontzettend blij mee en daarom organiseert het team op 

12 juni, in de avond, een feest in de kerk. Dus, reserveer de datum 

alvast in de agenda, regel oppas voor de kinderen en zorg voor een 

feestelijke outfit. Wij regelen de rest! 

 
In de aanbieding, van de Ouderraad 
 

De Ouderraad heeft een set toneellampen in de aanbieding. We 
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mogen tijdens de musicals gebruik maken van de toneellampen van 

de Toneelvereniging van Driehuizen, met als gevolg dat we nu een 

set toneellampen over hebben. Wie heeft hier belangstelling voor? U 

kunt dit bij juf Marinda of juf Danielle aangeven. 

 
Belangrijke data  
 
24 februari adviesgesprekken ouders groep 8 

25 februari voorstelling ‘In ’t wild’, groep 1-2 

25 februari Bestuursbezoek ISOB op de 

Overhael 

2-5 maart contactmiddagen en –avonden 

6 maart  rapport mee 

13 en 20 maart juf Ria afwezig. Deze dagen valt juf 

Trudy in. 

16 maart  start jaarlijks schoolbreed project 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


