
In overleg met de kunstenaars is het 
speel/kunstwerk met de buizen 
aangepast om het struikelgevaar te 
verminderen. Met het weghalen van 
de glijbaan is de veiligheid vergroot.  

  

Rapporten 
 

Volgende maand worden de 
rapporten geschreven en op 
maandag 20 maart en dinsdag 21 
maart met u besproken. U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging. 

 

 

 

 

Vrijdagmiddag 10 maart is van 13.00 
tot 15.00 uur de laatste masterclass 
over "het Brein". Ria van Dinteren 
neemt u mee in de wonderlijke 
werking van het brein. Wij hopen 
veel ouders te mogen ontvangen.  

 

 

Verkiezingen 
 

Woensdag 15 maart zijn de 
verkiezingen. Wij vinden het leuk dat 
onze school weer een stemlocatie is. 
Hiervoor zal het speellokaal worden 
omgebouwd tot stemlokaal. 

 

I 

De Kindershows waren een groot suc-
ces. De kleuters deden enorm hun best 
om de ingestudeerde liedjes zo mooi 
mogelijk te zingen. Dat ging erg goed. 
Het was aandoenlijk om te zien. De 
oudere kinderen hebben weer fantasti-
sche optredens verzorgd met originele 
uitvoeringen. Dankzij de verkoop van 
de toegangskaartjes, limonade en lek-
kers hebben de kindershows een be-
drag van €280,- opgeleverd. Dit geld 
wordt besteedt aan activiteiten voor de 
kinderen die niet uit de Ouderbijdrage 
bekostigd kunnen worden zoals extra 
uitstapjes. 

 
 
 
 
 
 
 

Er was volop plezier tijdens het Ver-
kleedfeest voor de groepen 1 t/m 4. De 
kinderen kwamen prachtig verkleed en 
geschminkt naar school. De hele och-
tend waren er spelletjes, was er muziek 
en natuurlijk een polonaise door de 
hele school.  

Kindershow Datum:  
 24 februari 2017 

Nieuwsbrief 7 

 Belangrijke data: 

 

 27februari t/m 3 maart: 

Voorjaarsvakantie. 

 6 maart: Margedag 

(kinderen vrij). 

 10 maart: Masterclass 3 

‘het brein ’van 13.00 tot 

15.00 uur. 

 20 en 21 maart:           

rapportgesprekken/

oudergesprekken 

 28 en 29 maart: schoolfo-

tograaf. 

 13 april: Paasontbijt. 

 14 april: Goede Vrijdag 

(vrij). 

 17april: 2e Paasdag (vrij). 

 18 t/m 20 april: Eindtoets 

groep 8. 

 21 april: Koningspelen 

groep 1 t/m 8. 

 24 april t/m 5 mei: vakan-

tie. 

 

 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief ver-

schijnt op 31 maart. 
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