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AgendaVan de schoolleider

21 februari
GROEP GEEL

KINDERBOERDERIJ

Het is alweer februari! De laatste periode heeft in
het teken gestaan van het meten van de
ontwikkeling van de leerlingen. We nemen daarvoor
onder andere de Cito-toetsen af. Zo kunnen we
meten hoe de leerlingen groeien in hun eigen lijn en
welke ondersteuning zij de komende periode nodig
hebben. Tijdens de rapportgesprekken kunt u
hierover in gesprek met de leerkracht van uw kind.

\Vrijwillige ouderbijdrage
Ik vraag uw aandacht voor de overblijf- en
ouderbijdrage. Deze bijdragen zorgen ervoor dat wij
de overblijf met ouders kunnen blijven verzorgen en
dat we leuke activiteiten met de leerlingen kunnen
ondernemen. Ik vraag u om te kijken of u deze
bijdrage(n) kunt missen en of u deze al heeft
overgemaakt. 

Jacomijn Sennef 
 

 

 

13 februari
START LEERLING-

OUDERGESPREKKEN
 

25 februari t/m 5 maart
VOORJAARSVAKANTIE

 

6 maart
STUDIEDAG:

LEERLINGEN VRIJ
 

13 maart
LUIZENCONTROLE

 

15 maart
NATIONALE DALTONDAG

 



Gezond trakteren

Onze school is een gezonde school. Dat betekent
dat we stimuleren om zo gezond mogelijk te eten.
Een lekkere appel of ander fruit mee naar school
en zo min mogelijk eten wat voorverpakt is, zodat
we weinig afval maken. 

Het valt ons op dat bij de traktaties moeilijker
wordt om deze gedachte vast te houden. Ik wil u
vragen om samen met u kind na te denken over
een gezonde traktatie die ook leuk en lekker kan
zijn. Iets wat de kinderen samen in de groep
kunnen opeten, zodat het teveel aan eventueel
snoep niet met de kinderen mee naar huis hoeft. 

Zo houden we de school samen gezond! Dank voor
jullie inzet. 
 

 
 

 

Mist uw zoon en/of dochter een
muts, sjaal, handschoenen,
broodtrommel, gymspullen of
sleutels? Dan kan het zijn dat
het bij ons in de gevonden
voorwerpen bak ligt. 
Komt u woensdag 15 februari
as. tussen 8.30 - 8.45 uur even
op het leerplein kijken of uw
spullen erbij liggen? Wij stallen
het op de tafels uit. De
gevonden voorwerpen die niet
opgehaald worden, zullen
afgegeven worden bij de
Kringloopwinkel.

Gevonden voorwerpen


