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Open huis 20 maart
Woensdag 20 maart is onze school open voor ouders met nog niet
schoolgaande kinderen, die het leuk vinden om een kijkje te nemen
terwijl de school in actie is.
Tussen 09.00 en 12.00 uur hebben wij namelijk weer Open Huis.
Kent u iemand die nog op zoek is naar een basisschool, vertel hen
dan eens over de school van uw kinderen!
Kleine broertjes en zusjes van onze
leerlingen
Zoals u weet is onze school langzaam
groeiende, waar we natuurlijk heel erg blij mee
zijn! We vinden het heel erg belangrijk om
onze kwaliteit, sfeer en zorg hoog te houden
en daarom is het voor ons belangrijk om op tijd
te weten welke leerlingen er nog aankomen voor dit en komend
schooljaar. Voor u misschien nog ver weg, maar wij zijn al weer druk
bezig met de indeling voor 2019-2020!
Dus worden de kleine broertjes en zusjes voor eind augustus 2020
vier jaar en bent u nog steeds tevreden? Vraag dan even om een
inschrijfformulier en lever deze op tijd in. Bedankt alvast!
Sport & Cultuur

Agenda
13 februari woensdag
Ecoschoolvergadering 2
14 februari donderdag
(Rap)portfolio mee
18 t/m 20 februari
Portfoliogesprekken
25 februari t/m 1 maart
Voorjaarsvakantie
4 maart maandag
Start techniekweek
6 en 7 maart
Inschrijfdagen Voortgezet
Onderwijs
4, 11 en 18 maart
Groep 8 krijgt dramales op
het Omnia College
15 maart woensdag
Stakingsdag – school dicht.
19 maart dinsdagavond
Kijkavond met kind
20 maart woensdag
Open Huis 9:00-12:00
Middag: activiteiten op het
schoolplein met de Willem
21 maart donderdag
Groep 7/8 op bezoek bij het
Rijksmuseum.
22 maart vrijdag
Pannekoekendag groep 3/4
26 maart woensdag
Studiedag OVO –
kinderen vrij
29 maart vrijdagmiddag
Quiz Bank groep 7/8
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AVG brieven
Alle kinderen krijgen in hun rapport
een persoonlijke brief mee naar
huis waarin we u vragen om de
zaken rondom privacy per kind in
te vullen. Dit heeft u al eens eerder
gedaan, maar met de verscherping
van de privacywet zijn er steeds
meer zaken waar wij rekening mee
moeten houden.
Wij filmen bijvoorbeeld iedere
musical en u kunt de dvd afnemen.
Echter hebben wij van alle ouders
toestemming nodig om dit te
kunnen blijven aanbieden.
Ook voor de groepsfoto
bijvoorbeeld moeten we u vragen
toestemming te geven. Mag u kind
er niet op dan zal hij/zij niet op de
groepsfoto staan.
We hopen dat u het formulier kunt
invullen en het begin volgende
week weer aan ons kan
retourneren.
Hierna vragen we ieder jaar om
alleen bij wijzigingen dit aan ons
door te geven.

Continurooster & paaslunch
Het duurt nog even maar graag informeren wij u dat de
kinderen op donderdag 18 april een continurooster
draaien. De kinderen hoeven geen lunchpakketje mee
omdat zij op school met elkaar gaan genieten van de
paaslunch. Alle kinderen zijn om 14.30 uur uit en
kunnen dan heerlijk lang genieten van de meivakantie.

Ecoschools
Uit de vergadering met de
Ecoschoolleerlingen is, n.a.v. de
Ecoscans (stap 2) gekomen, dat
we aan de volgende doelen willen
gaan werken (stap 3):
1. Meer groen in de school!
(Plantjes en het zaaien van
groente/fruit)
2. Een vaste Ecohoek met onze
doelen, boeken, meer groen,
ideeën, ontwerpen en
projecten!
3. Licht en misschien ook kranen
op sensors (in de toiletten
eerst) en radiatorfolie en of
tochtstrippen in de school!
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