
 

 

 

10 februari 2011 

 

Oproep materialen voor kleuterthema 

We gaan enkele weken werken over “Kunst”. 

Daar zoeken we nog materialen voor. 

Misschien hebt u thuis nog wat liggen? U kunt 

ze brengen bij juf Sylvia of bij juf Jenny. 

Het gaat om de volgende materialen: 

� hoeden 

� glanzende stoffen 

� bandjes met kraaltjes en paletten 

� muziekdoosje 

� schatkist 

 

Terug. 

Gelukkig gaat het de goede kant op met juf 

Wies. Ze mag weer op therapeutische basis 

een dagdeel voor haar groep. Dat zal in de 

loop van de tijd rustig uitgebouwd worden. 

We zijn er blij mee. 

 

Voorleeskanjer. 

Nienke Hegeman heeft onze school 

vertegenwoordigd afgelopen vrijdagavond 

met de plaatselijke voorleeswedstrijd. Het 

ging super, maar de anderen waren ook heel 

goed en sommigen nog heel iets beter. 

 

Welkom. 

Weer een nieuw gezicht in groep 1. 

Noa Keurhorst is begonnen aan haar 

Sjaloomcarriëre. Veel plezier bij ons op school! 

 

Schaken. 

Een aantal kinderen  gaat meedoen met het 

schoolschaaktoernooi. 

Het zijn Olivia Gerritsen, Linet Wiesnekker, 

Maureen Smalbrugge, Marloes Krommendijk 

en Rik Smalbrugge. Er wordt elke 

dinsdagmiddag geoefend onder leiding van 

meester van Burken van de schaakvereniging. 

Op 16 feb. is het toernooi in de Hervormde 

Kapel. Veel succes allemaal!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactavond. 

Als het goed is hebt u een uitnodiging 

gekregen voor de contactavonden van 

volgende week woensdag en donderdag (voor 

groep 7 is dit dinsdag en woensdag).                               

Hebt u geen uitnodiging ontvangen, neem dan 

contact op met de groepsleerkracht. 

 

Luizencontrole. 

Na de voorjaarsvakantie is er weer de 

traditionele luizencontrole. Wilt u er rekening 

mee houden door de kinderen niet met 

ingevlochten haar naar school te laten gaan? 

 

Vakantierooster 2011 -2012  

Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober                      

Sint Maarten: 31 oktober                          

Kerstvakantie: 26 dec. t/m 4 januari 

Voorjaarsvakantie: 27 febr. t/m 2 maart 

Goede vrijdag / Pasen: 6 t/m 9 april 

Meivakantie: 30 april t/m 4 mei 

Hemelvaart/Pinksteren: 17 mei t/m 28 mei 

Zomervakantie: vanaf 23 juli.                                  

De data van studie(mid)dagen zijn nog niet 

gepland.  

 

Belangrijke data: 

14 febr.: gebedsgroep in school 13.30 uur 

16 febr.: schaaktoernooi 

16/17 febr.: contactavonden 

21 t/m 25 febr.: voorjaarsvakantie 

28 febr.: luizencontrole 

8 en 9 maart: leerlingen vrij i.v.m. 

studietweedaagse team 

14 maart: gebedsgroep 13.30 uur in school 

15 maart: ouderavond 
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