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Agenda 

17 februari t/m 
21 februari 
24 februari 
27 februari 

Voorjaarsvakantie. 
 
Start Kunstmaand 
Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

Hiep hiep hoera! 
 
Van harte gefeliciteerd 
en een fijne dag! 

14 februari 
 
15 februari 
16 februari 
 
17 februari 
19 februari 
 
22 februari 
24 februari 
26 februari 

Dana 
Gino 
Shaun 
Mika 
Soul 
Sherra 
Yousef 
Bente 
Timo 
Noud 
Elise O 

Groep 4 
Groep 1A 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 6 
Groep 6 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 3 
Groep 2 
Groep 6 

 

 

Mededelingen en verslagen 

Inloopmoment voor ouders 
Op woensdag 12 februari waren er veel ouders die een kijkje kwamen nemen in de klas van hun 
zoon of dochter. Gezellig dat u er was! 
In de maand mei zal er nogmaals een inloopmoment in de ochtend plaatsvinden voor ouders van 
de groepen 1 t/m 8. U hoort nog op welke datum dit zal plaatsvinden. U komt dan toch weer? 

Traktaties van leerlingen 
Bij een feestje hoort een traktatie! 
Kinderen trakteren op school als ze jarig zijn, maar ook 
wordt er getrakteerd bij een verhuizing, bij een 
geboorte van een broertje of zusje of een andere 
gelegenheid. 
Al met al toch vaker dan ‘een keertje’. 
Heel gezellig, maar wij vragen u om daar als ouder 
rekening mee te houden.  
Bedenk dat een traktatie niet groot, duur, ongezond of 
ingewikkeld hoeft te zijn om in de smaak te vallen bij kinderen. Bij trakteren gaat het om het 
gezamenlijk genieten van iets lekkers, als het teveel is eten kinderen het niet op en dat is zonde. 



Op internet vindt u vele websites met tips voor originele gezonde traktaties, kijk bijvoorbeeld eens  
op de website van GezondTrakteren.nl.  

Zangles van juf Barbara 
Vorige week hadden de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 keyboardles van meester Daniel. 
Deze week was er zangles voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4.  
Juf Barbara heeft niet alleen met de leerlingen gezongen, maar ook hebben zij muziek gemaakt met 
de boomwrackers. 
Het is nog niet zo gemakkelijk om op het juiste moment met je boomwracker de toon te slaan. 
Maar al doende leert men en klonk er met elkaar een lied! 
Wist u dat u thuis ook kunt inloggen op Zangexpress en de liedjes kunt zingen die de kinderen op 
school geleerd hebben? 
 

 

Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie  10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020 
Kerstvakantie   19 december 2020 t/m 03 januari 2021 
Voorjaarsvakantie  20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 
Goede vrijdag   02 april 2021 
Pasen    03 april 2021 t/m 05 april 2021 
Koningsdag    27 april 2021 
Meivakantie   26 april 2021 t/m 09 mei 2021 
Hemelvaart   13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
Pinksteren   22 mei 2021 t/m 24 mei 2021 
Zomervakantie                         10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021 

De data van de studiedagen van de leerkrachten zijn nog niet bekend. 

 

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman   
 

http://www.gezond-trakteren.nl/

