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Als je bidt zal Hij je geven,  
als je klopt aan de deur, 
zal Hij opendoen.  
Als je zoekt, dan zul je het vinden.  
Halleluja! 
 
 

Luizencontrole                                                        
Afgelopen maandag heeft er weer een luizencontrole plaats 
gevonden. Helaas waren we niet luizenvrij.                               
De desbetreffende gezinnen zijn hiervan op de hoogte 
gebracht. Komende maandag (10 maart) worden een aantal 
groepen opnieuw gecontroleerd. Laten we vooral blijven 
kammen! 
 

Terugblik koffieochtend                                       

Op donderdagmorgen 6 maart hadden we voor de eerste 

keer een koffieochtend in de hal. Samen hebben we, onder 

het genot van een kopje koffie, gepraat over van alles en nog 

wat. Best zinvol zo eens met andere ouders van gedachten te 

wisselen over onze kinderen, de gang van zaken op school, 

gewoon even een vraag te kunnen stellen over wat een ieder 

bezig houdt. Van harte welkom op de volgende 

koffieochtend! 

Terugblik inloop Alles-in-1 

We kunnen weer terug kijken, op een door ouders en andere 

belangstellenden, goed bezochte inloop van de afsluiting van 

de projecten van Alles-in-1. Er waren diverse activiteiten, 

waaraan ouders konden deelnemen en waar kinderen 

konden laten zien, wat ze tijdens het afgelopen project 

hebben geleerd. We merken dat er steeds meer 

belangstellenden tijdens deze middagen een kijkje komen 

nemen, erg fijn! 

  

Ouderavond dyslexie                                        

Maandag 10 maart wordt er een ouderavond gehouden over 

dyslexie. Henk Wetering is dyslexiebehandelaar en hij zal u 

meer over het onderwerp vertellen. De avond is voor alle 

belangstellenden! Vanaf 19.00 uur is de school open en is er 

tijd voor koffie/ thee. Om 19.30 uur gaat de voorlichting van 

start. 

Biddag                                                           

Aanstaande woensdag is het biddag. We komen daarom 

direct om 8.30 uur met alle leerlingen samen in de hal van de 

school. We zullen samen bidden, zingen samen liederen 

rondom bidden en kijken naar een toneelstuk, uitgevoerd 

door leerlingen. 

Ik eet het beter 

Donderdag 13 maart zullen de groepen 6 en 7 gaan werken 

uit het project ‘Ik eet het beter’. Het project van groep 6 heet 

‘Over de tong’ en groep 7 gaat aan de slag met het project 

‘Testlab’. Met voedingsmiddelen die beschikbaar zijn gesteld 

door de Jumbo gaan we aan het werk. Groep 8 zal op 

donderdag 20 maart meedoen aan de Klassenlunch. 

Culturele voorstelling groep 3, 4 en 5 

Groep 3, 4 en 5 zal op donderdag 13 maart naar het 

Kulturhus in Notter gaan om een voorstelling te bezoeken.  

Logopedische screening 

Vrijdag 14 maart komt de logopedist bij ons op school. Ze zal 

leerlingen van groep 1 en 2 observeren. Hierover hebben de 

ouders van groep 1 en 2 inmiddels bericht gehad. 
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Schoonmaakavond 

Inmiddels heeft u de uitnodiging ontvangen van de 

schoonmaakavond van maandag 17 maart. We starten om 

19.00  uur. De gezinnen die dit keer niet aan de beurt zijn, 

zullen we vragen om aan het eind van het schooljaar te 

helpen. De volgende schoonmaakavond is gepland op 30 juni. 

Stage 

In groep 4 liep Bertine Lohuis haar LIO-stage. Wegens 

persoonlijke redenen, die gerelateerd zijn aan haar studie, 

heeft ze helaas moeten stoppen. We hebben haar bedankt 

voor alle inzet die zij getoond heeft en we wensen haar het 

beste voor de toekomst. 

Kleding- en speelgoedbeurs in Kulturhus Irene 

Zaterdagmiddag 29 maart  organiseert de 

activiteitencommissie een kleding- en speelgoedbeurs  in  

Kulturhus Irene Notter - Zuna. Van 13.30 uur tot 15.30 uur 

bent u welkom om tweedehands kleding of speelgoed te 

kopen, voor de kinderen is er de mogelijkheid om gratis 

geschminkt te worden. Ruim uw kasten op en geef uw 

(kinder)kleding en speelgoed een tweede kans! Kleding die 

niet verkocht wordt kunt u bij ons achterlaten, wij leveren 

het dan in bij Sam’s Kledingactie. Ook is het natuurlijk 

mogelijk om een plek te huren om kleding en/of speelgoed te 

verkopen. Voor €10 huurt u een plek, opgave kan tot uiterlijk 

24 maart via ingrid.kappert@kulturhus-irene.nl of via 06-

23102905. Voor meer informatie, kijk op www.kulturhus-

irene.nl.  

Bijlage LOES 

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u een informatiebrief 

aan van LOES.  

 

 Belangrijke data  

 

10 mrt.: Ouderavond dyslexie om 19.30 uur 

12 mrt.: Biddagviering in de hal van de school 

13 mrt.: Project groep 6 en 7 

17 mrt.: Schoonmaakavond op school 

18 mrt.: Vrijwillige contactavond over de uitslag Cito- 

                Eindtoets 

20 mrt.: Kangoeroewedstrijd 
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