
Boomfeestdag, Rijksmuseum, ouders in de klas en naar de asielzoekersschool 

Even een korte terugblik op de activiteiten van de afgelopen weken. Groep 5/6 heeft op de Boomfeestdag 

zulke leuke activiteiten gedaan, dat we ze niet hebben gehoord over de regen. De groepen 4 t/m 8  

hebben hun ogen uitgekeken in het Rijksmuseum, ze kwamen vermoeid van alle indrukken weer op 

school. Ten slotte had juf Gonda afgelopen vrijdag ouders in de klas om te ervaren hoe het is om op 

school te zitten in deze tijd. Groep 7/8 ging ondertussen naar de asielzoekersschool en heeft daar  

bekeken hoe het is om daar op school te zitten. Op de Facebookpagina en in de app zijn van de  

verschillende activiteiten wel foto’s te zien. 
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Kijkweek 

In de eerste week van april wordt er weer een kijkweek georganiseerd. Via de klassenouder of via de  

desbetreffende leerkracht ontvangen jullie hierover meer informatie. We hopen dat er voor jullie allemaal 

weer een goed en interessant moment tussen zit om te bekijken hoe wij werken in de klas. 

Oud papier  

Voor het halen van oud papier zijn wij hulp  

nodig van de ouders van (zaterdag 30-3-’19):  

 Syenna & Yarno Alting 

 Viggo Huizinga 

 Marieke & Lieneke Schneider 

 Stijn Panjer 

Bij verhindering graag zelf zorgen voor  

vervanging. 

Belangrijke data:  

1 t/m 5 april: Kijkweek 

Donderdag 4 april: theoretisch verkeersexamen 

Dinsdag 9 april: schoolfotograaf 

Woensdag 10 april: schoolvoetbal 

Vrijdag 12 april: Koningsspelen 

Rapporten en portfolio’s 

Willen jullie allemaal de rapporten en portfolio’s weer meegeven naar school? Dan kunnen we weer  

verder werken in de portfolio’s.  

Gevonden voorwerpen 

De afgelopen weken zijn er behoorlijk wat spullen op school blijven liggen. Deze spullen liggen op de kast 

waar ook de map voor de overblijf ligt. Zouden jullie willen kijken of er iets van jullie bij ligt? Alles wat 

blijft liggen, zullen we binnenkort weggooien. 


