
Trefwoord 

Onderzoek GGD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vr 24 maart:   Groepen 7 en 8 Voetbaltoernooi 
wo 29 maart:   Groepen 1/2 gaan lammetjes kijken bij boerderij van familie Beukers 
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 vrij 
vr 14 t/m ma 17 april:  Paasweekend 
 

 
 
 

 
Volgende week sluiten we het thema ‘Beperkt’ af. Inhoud: Over leven met 
beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.  
Groepen 1 t/m 4:  
Josa is melaats (Lucas 5, 12-16); Een blinde bedelaar (Lucas 18, 35-43).  
Groepen 5 en 6:  
Ga eens open! (Marcus 7, 31-37); Wie is hier nu blind? (Marcus 10, 46-52). 
Groepen 7 en 8:  
Oren heb je om te horen (Marcus 7, 31-37); Wie ziet het? (Marcus 10, 46-52). 

 
 
 
 

Ieder jaar komt de GGD op school voor het preventieve 
gezondheidsonderzoek van de kinderen in de groepen 2 
en 7. U krijgt als ouders van tevoren bericht daarover. Zo 
zijn onlangs de ouders van groep 2 geïnformeerd over het 
onderzoek bij hun kind dat de komende weken gaat 
plaatsvinden. U hebt daartoe tevens een vragenlijst 
ontvangen die door u moet worden ingevuld. Wanneer u 
deze lijst nog niet hebt ingeleverd bij de leerkracht, verzoeken we u vriendelijk om dit uiterlijk a.s. 
maandag te doen. Maandag 27 maart a.s. is namelijk de eerste dag dat mevr. Janneke Ronhaar (de JGZ 
assistente) op school aanwezig is om de eerste kinderen te onderzoeken. 
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Het is lente, dus we zijn op weg naar Pasen! 

Bijlagen 

Studio Snugger met de Amalia-Astroschool 

 

Een poosje geleden waren de groepen 4, 5 en 6 te gast bij de 
opnames van Studio Snugger. Deze aflevering wordt zondag 26 
maart a.s. om 8.25 uur uitgezonden! 

 

 

 
 

 
Inmiddels komen we in ons schoolgebouw steeds meer in de 
voorjaarssfeer.  
Zo gaan we ook weer genieten van de kleurrijke paastakken! 
 
De paascommissie (met leerkrachten en ouders) is druk bezig met de 
voorbereidingen van onze Paasviering op woensdag 12 april a.s. 
Volgende week kunt in de nieuwsbrief de informatie hierover tegemoet 
zien. 
 
 

 
 
 

 
Als bijlage vindt u een uitnodiging voor een Inspiratietafel op vrijdagavond 7 april a.s. 
in het LAB aan de Laanstraat. Ditmaal gaat het over opvoeden. De inleider is Denise 
Meijer Drees, o.a. moeder van één van onze leerlingen. 
 
 

 
 
Een andere bijlage betreft het voorjaarsprogramma van de Speeldoos voor 
kinderen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
en alvast een heel mooi weekend gewenst,  
Jacques van der Vlies		
	

	

	


