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ma 27 februari t/m vr 3 maart: Voorjaarsvakantie 
ma 6 maart:   20.00: Ouderraad 
do 9 maart:   Groepen 8 project Historische Verhalen (Kamp Amersfoort) 
vr 10 maart:   Groep 7 project Historische Verhalen (Kamp Amersfoort) 
wo 22 maart:   Groep 7 Boomfeestdag 
vr 24 maart:   Groepen 7 en 8 Voetbaltoernooi 
ma 3 april:   20.00: Ouderraad 
wo 5 april:   Groep 4: Boerderijbezoek 
do 6 april:   Verkeersexamen groep 7 (theorie) 
do 6 april:   Doemiddag groepen 3 t/m 8 
do 6 april:   20.00: Medezeggenschapsraad 
ma 10 april:    Groepen 3 en 4: Project Kunst Centraal: De zee vertelt – deel 1 (Kringloopcentrum) 
wo 12 april:   Paasviering 
do 13 april:   Studiedag » alle kinderen zijn vrijdag 
vr 14 t/m ma 17 april:   Paasweekend 

 
 
 
In de week na de vakantie staan we nog één week stil bij het thema: 

Zoeken en vinden. Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij 
zijn als alles weer compleet is. 
Groepen 1 t/m 4: De verloren zoon (Lucas 15, 11-32). 
Groepen 5 en 6: Als 1 van de 2 verloren is (Lucas 15, 11-32); Kan het ook feest zijn voor de 
jongste zoon? (Lucas 15, 11-32). 
Groepen 7 en 8: Vader wacht (Lucas 15, 11-32);  Opnieuw beginnen (Lucas 15, 11-32). 

 

 

Komend weekend wordt op veel plaatsen in 
Nederland carnaval gevierd. Dit gaat door tot de dinsdag erna. Op woensdag 1 maart 
begint daarom de 40dagentijd op weg naar Pasen. 

Tijdens de 40dagentijd kiezen we altijd een project voor de vastenactie. Ditmaal 
ondersteunen we een project van een oud-leerling van onze school, namelijk Valentijn Donk. Valentijn is vorige 
maand vertrokken naar Bali. Hij is daar tot de zomer actief bij het ondersteunen van de stichting Sjaki-Tari-Us. 
Deze stichting maakt het mogelijk om mensen met een verstandelijke beperking weer mee te laten tellen. Via de 
site www.sjakitarius.nl en de link https://www.youtube.com/watch?v=TZQL_JcQlL8 komt u meer te weten over 
deze stichting. 

 
Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen op 
school ook informatie over dit project. Bovendien 
geven we dan weer aan ieder kind een 
vastendoosje mee om tijdens de 40dagentijd thuis 
wat geld bijeen te sparen voor dit goede doel. 
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Geslaagde Juffen- en meestersdag! 

Hoofdluis 

Schooltuintjes 

Gedrag bij overblijven 

 

 
Gisteren beleefden we met elkaar een superleuke juffen- 

en meestersdag! De kinderen (en u als ouders) hadden er veel werk van gemaakt om het haar op allerlei manieren te 
versieren en er iets moois van te maken. Het bleek een dankbaar thema! 
Het succes van de dag was mede te danken aan de inzet van de voorbereidingsgroep en alle andere ouders die op 
allerlei manieren hun hulp hebben ingezet! Ook leuk dat Foto Koch ervoor heeft gezorgd dat de kinderen op 
dezelfde dag nog een leuke foto van zichzelf konden meekrijgen! 
 
Allerlei bijzondere kapsels…… 
 
 

 
 

 
De juffen en meesters werden natuurlijk toegezongen en er waren optredens van alle groepen….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zoals ieder jaar krijgen ook dit jaar de kinderen in de 

groepen 5 vanaf april bij De Groene Inval weer een eigen schooltuin die ze onder 
schooltijd mogen onderhouden. Op een vast moment in de week gaan ze er met de 
hele groep naar toe om hun tuintjes te bewerken. 
Ook vertrouwd is de mogelijkheid voor de kinderen in de groepen 6, 7 en 8 om na 
schooltijd een eigen tuin te onderhouden. In de bijlage vindt u daarover alle 
informatie van Paul Smet, de beheerder van De Groene Inval. 

 
 
 

We hebben de laatste tijd geconstateerd dat er in de oudste groepen een aantal leerlingen is die bij het 
buitenspelen tussen-de-middag de grenzen opzoekt en daarbij respectloos (pest)gedrag laat zien richting de 
pleinwachten (overblijfbegeleiding) en/of andere kinderen. 
Om dit probleem aan te pakken hebben we afgesproken dat we weer met een systeem van gele en rode kaarten 
gaan werken. Zodra dit bij uw kind aan de orde is, wordt u als ouder daarover geïnformeerd. In dat geval zou het 
fijn zijn wanneer u meehelpt om van deze aanpak een succes te maken. 
 

 
 
 Na de vakantie worden de haren van alle kinderen weer gecontroleerd. Houdt u 

het thuis ook in de gaten? 
 

Met vriendelijke groet, 
en alvast een heerlijke voorjaarsvakantie gewenst,  
Jacques van der Vlies		


