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Een baby bij juf Renske! 

Heely’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

di 1 maart t/m wo 23 maart: Vastenactie 

ma 7 maart:   Groep 8 Afvalproject 

ma 7 maart:    Groep 3 naar de bibliotheek 

ma 7 maart:   20.00: Ouderraad  
di 8 maart:   20.00: Medezeggenschapsraad 

di 15 maart:   Groepen 1/2-B en 1/2-C drama-voorstelling BinnensteBuiten 

wo 16 maart:   Groep 1/2-A drama-voorstelling BinnensteBuiten 

wo 16 maart:   Groepen 7 Boomfeestdag 

do 17 maart:   Afscheid juf Evarien 

vr 18 maart:   Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 

do 24 maart:   Paasviering op school 

vr 25 t/m ma 28 maart:  Paasweekend 

di 29 maart:   Studiedag, dus alle kinderen zijn vrij 

 

 

 

 

In de week na de vakantie gaan we verder met het thema Van kwaad tot erger. 

Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken. 

Groepen 1 t/m 4:  

Zacheüs (Lucas 19, 1-10). 

Groepen 5 en 6:  

Een tweede kans voor Zacheüs (Lucas 19, 1-10); Over splinters en balken (Matteüs 7, 1-5). 

Groepen 7 en 8:  

Zacheüs (Lucas 19, 1-10); Is er wat met je oog? (Matteüs 7, 1-5). 

 

 

 

 

 

 

Het is net geen schrikkelbaby geworden, want afgelopen zondag, 28 februari, is 

onze collega Renske Hoving bevallen van een gezonde dochter. En ze heet 

Suus! 

We wensen Renske, Robbert en grote broer Joep heel veel geluk, gezondheid 

en plezier met Suus! 

Renske vertelde bij deze foto dat Suus hier met een complete AA-outfit ligt: 

pakje en mutsje van collega’s, wikkeldoek gemaakt door twee kinderen uit de 

klas. 

 

 

 

 

We hebben inmiddels ervaren dat de rolschoenen (de zogenaamde heely’s) niet prettig zijn 

voor de vloeren in ons schoolgebouw. Bovendien levert het soms gevaarlijke situaties op, 

bijvoorbeeld op de trap. We kunnen niet tegenhouden dat uw kind deze schoenen aan heeft 

naar school, maar gelukkig kunnen bij de meeste schoenen de wieltjes worden ingeklapt of 

losgekoppeld. In elk geval willen we niet meer dat er mee ‘gerold’ wordt in de school. 
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Vastenactie 

Schoolgids 2015/2016 

Schooltuinen 

Bijlage 

Afscheidsdag juf Evarien  

 

 

Deze week geven we aan iedere leerling het spaardoosje mee voor de vastenactie. In 

nieuwsbrief-22 hebben we al uiteengezet dat we dit jaar ons vizier richten op een project in Zuid-India.  Met de 

opbrengst van deze actie hopen we de kinderen die daar te maken hebben met kinderarbeid te helpen met opvang en 

onderwijs. Bovendien doet de hulporganisatie SAVE ter plekke hun uiterste best om deze kinderarbeid in de 

textielindustrie tegen te gaan.  

Onlangs is mevrouw Franny Blom namens Kerkinactie/Kinderen in de knel op bezoek 

geweest bij dit project. Wij zijn heel blij dat zij bereid is gevonden om bij ons op school 

aan de kinderen te komen vertellen over het project. Dat komt ze doen tijdens de 

weekopeningen op maandag 7 maart (groepen 3 en 4) en maandag 14 maart (groepen 5 

t/m 8). 

Wanneer u meer kinderen op school heeft, kunt u er ook voor kiezen om slechts één van 

de spaardoosjes te gebruiken. We willen deze actie afsluiten tijdens onze paasviering op 

donderdag 24 maart, dus we willen vragen of de spaardoosjes weer mee naar school 

komen op maandag 21 of dinsdag 22 maart a.s. 

Het kan zijn dat leerkrachten het verstandiger vinden om het doosje nog ongevouwen mee naar huis te geven. In dat 

geval vragen we uw eventuele hulp daarbij. 

We hopen dat u ook thuis via deze spaardoosjes aandacht wil geven aan dit project. Alvast hartelijk dank daarvoor!  

 

 

We proberen u zo goed mogelijk te informeren over 

alle zaken die de school betreffen. De wekelijkse 

informatie komt via de nieuwsbrief en aan het begin van het jaar ontving u de jaarflyer. Zowel 

de nieuwsbrieven als de flyer vindt u op de bovenste etage van ons folderrek bij de 

hoofdingang. Op onze website vindt u de digitale versies daarvan. Op die website vindt u nog 

veel meer informatie over de school. Zo geven we ook ieder jaar een schoolgids uit. Tot nu 

toe moest u het daar nog doen met de gids van 2014/2015. Dat was niet zo heel erg, want 

veel informatie daarin kwam nog aardig overeen met de actuele situatie. Inmiddels is echter 

heel hard gewerkt aan de nieuwe gids. Dat kostte nu meer tijd dan voorgaande jaren, want de 

lay-out is compleet gewijzigd. Maar er is ook een aantal andere veranderingen aangebracht. Ik 

vertel natuurlijk niet wat dat is, want we hebben natuurlijk veel liever dat u zelf vanaf morgen 

op onze website gaat kijken. Doe dat vooral, want we zijn er heel trots op! Met dank aan 

Mariska Schotman! 

 

 

Zoals u weet nemen we op donderdag 17 maart op muzikale wijze afscheid 

van onze collega Evarien Schönthaler. In nieuwsbrief-21 noemden we u dat we de dag rond 14.45 uur 

afsluiten met een presentatie op het schoolplein en dat u als ouders welkom bent om dit bij te wonen. 

Nu gaan we ervan uit dat het op die middag droog weer is, maar het kan ook plenzen en dan moeten 

we uitwijken naar de gymzaal. U begrijpt dat in dat geval het niet mogelijk is om naast de 300 leerlingen 

en een aantal genodigden ook nog u als ouders kunnen toelaten. We zullen dit tijdig aangeven, zodat u 

weet waarmee u op die dag rekening moet houden. We meldden u destijds al dat de eindtijd op die dag 

in elk geval 15.15 uur zal zijn. We zullen dit ook doorgeven aan de diverse BSO’s. 

 

 

 

Zoals ieder jaar doet onze groep 5 weer mee aan het 

tuinieren onder schooltijd. Geweldig dat dit weer kan 

bij de Groene inval! Inmiddels weten de kinderen in de groepen 6 t/m 8 dat zij 

buiten schooltijd de gelegenheid hebben om een eigen schooltuin te beheren. En 

nu blijkt er zelf nog ruimte te zijn voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 die samen 

met hun vader en/of moeder zich kunnen aanmelden voor een schooltuintje. 

De aanmeldingsformulieren vindt u op het folderrek. 

 

Door een ouder werd ik geattendeerd op een kookworkshop speciaal voor ouders van kinderen die 

moeite hebben met het eten van groente.  

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel goed weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  


