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Activiteiten en evenementen 

Voor de komende periode staan er een aantal activiteiten op de kalender. U zult begrijpen dat de maatregelen 
die er op dit moment gelden van invloed zijn op deze activiteiten. Als team zijn we voortdurend in overleg over 
wat er wel en wat er niet mogelijk is. 

Zo is er besloten de musical van groep 1 t/m 6 niet door te laten gaan. Groep 7/ 8 is op dit moment wel bezig 
met het inoefenen van een eindmusical, maar het is jammer genoeg nog niet zeker of deze door kan gaan. Hier-
over houden we u op de hoogte. 

Op donderdag 1 april hebben we een paasontbijt. Dit doen we in de eigen groep. Dank je wel ouderraad! 

De Koningsspelen die op 23 april gepland staan, zullen dit schooljaar in een andere vorm gehouden worden. Ie-
dere leerkracht viert in eigen groep deze koningsspelen. De leerkrachten zijn zich aan het oriënteren wat er in 
de eigen groep mogelijk is. 

Over de schoolreizen en het schoolkamp kunnen we op dit moment nog geen uitspraak doen. We hopen natuur-
lijk dat dit mogelijk is. 
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Juf Marion 40 jaar in het onderwijs! 

Vandaag,25 maart, werkt juf Marion 40 jaar in het onderwijs. Dat is wel een felicitatie 
waard! 

We hebben juf Marion verrast met een prachtige bos bloemen en wensen haar nog een 
heel fijne tijd in het onderwijs. 

Studiedag 6 april 

Dinsdag 6 april heeft het hele team een studiedag in het kader van de Kanjertraining. Deze dag worden we weer 
bijgeschoold om onze kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. De kinderen zijn deze dag de hele dag vrij. 

 

Rapporten en rapportgesprekken 

 

Morgen krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. In dit rapport vindt u ook een brief 
met de dag en de tijd wanneer u gebeld wordt door de groepsleerkracht van uw kind(eren). 
Mocht u op dat tijdstip niet kunnen, geef dit dan even aan bij de desbetreffende leerkracht. 
Dan kunt u een andere afspraak maken. 

 



Ingekomen post 

Fijne paasdagen. 

 

We wensen iedereen fijne Paasdagen. De kinderen zijn vrij van vrijdag 2 
april tot en met dinsdag 6 april. We zien elkaar weer op woensdag 7 
april. 


