
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Dag allemaal, 
 
Deze week is het een drukte van belang in de school. We ontvangen graag 

alle ouders/verzorgers om met elkaar de vorderingen van uw kind(eren) te 

bespreken. Fijn om te zien dat u zo betrokken bent bij uw kind en de 

school! Vrijdag krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis en dan start 

gelijk de voorjaarsvakantie.  

Na de vakantie start ook weer een nieuwe periode op personeelsgebied. 

Juf Melanie is weer terug en zal op de maandag, dinsdag en vrijdag weer 

lesgeven aan groep 5-6. Juf Marieke werkt dan weer op de maandag, 

dinsdag en om de week op woensdag en Nanda werkt om de week op 

woensdag, donderdag en vrijdag. Superfijn dat Nanda, Marieke en Marinda 

de afgelopen maanden het verlof van Melanie hebben opgevangen! Juf 

Amanda is nog tot de meivakantie met verlof. Op maandag en dinsdag blijft 

meester Luc tot die tijd. Voor de woensdag en donderdag is het nog niet 

duidelijk wie er precies voor de groep komt te staan. Wel hebben we 

afscheid genomen van juf Jose.  

 

Project 
 
Op maandag 27 maart starten we met ons jaarlijkse project. Gedurende 5 

weken werken we alle middagen in alle groepen aan hetzelfde thema. We 

gaan op excursie, nodigen gastsprekers uit, volgen workshops en werken 

toe naar een spetterende afsluiting op woensdag 26 april, tussen 17:00 

en 19:00 uur!  

 

KWINK 
 

We starten deze week met de nieuwe KWINK over kwaliteiten: “Je kan 

meer dan je denkt!” 

 21 februari 



 

 

Belangrijke data  

 
7-10 maart   aanmeldingsweek VO 

22 maart voorleesochtend peuters en hun 

(groot)ouders 8.45 uur 

27 maart   start Project 

27 maart   verkeersexamen theorie, groep 7-8 

3 april    MR-vergadering 

10 april   Tweede Paasdag, school is dicht 

18 en 19 april   IEP eindtoets groep 8 

26 april   afsluiting project, 17.00-19.00 uur 

27 april-5 mei   meivakantie 

 

 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


