
 
 
 

Nieuwsbrief 23. 26-02-2021 
 
12 maart : studiedag, alle kinderen de hele dag vrij 

23 maart : sponsorloop gaat niet door 
24 maart  : De grote Rekendag 
 

 
Gedragsverwachting 

We starten maandag 1 maart met een 
nieuwe gedragsverwachting: “Ik ben zuinig 

op alle spullen”.  
De kinderen kunnen weer muntjes verdienen 
zodat we samen weer door kunnen sparen 

aan het aantal ballen in de buis voor in de 
school. We hebben er nu 86 en gaan dus op 

naar de 100!!!! 
 
Ziekmelden 

Graag jullie zoon/dochter ziek melden voor half 9 per telefoon: 0162-453685. Je 
krijgt dan de conciërge of de administratie aan de lijn en die nemen de afmelding 

graag op.  
 

Rapportmapjes 
Als de rapportmapjes alweer terug zijn op school dan daarvoor onze hartelijke 
dank. Mocht u dit vergeten zijn dan graag deze week. Het gaat om het plastic 

mapje en de kartonnen kaften voor en achter. De inhoud mag u zelf bewaren.  
 

Nieuwe leerlingen 
Afgelopen maandag zijn 2 nieuwe leerlingen gestart in de groep van juf Nicole, 
juf Hulya en juf Nancy. Wij wensen hen veel succes bij ons op school . 

 
Vervangingen  

Maandag 1 maart  
Juf Emily werkt de ochtend in groep 7b; juf Kyra heeft administratieve taken. 
Juf Eefje werkt de ochtend in groep 4b; Juf Hanneke werkt de ochtend in groep 

5a; juf Kimberley heeft administratieve taken.  
Dinsdag 2 maart 

Juf Whitney werkt de hele dag in groep 8a; meneer Ruud werkt voor Delta-
support. 
Meneer Thom werkt in groep 6a; juf Crissy werkt aan cultuur taken.  

Woensdag 3 maart  
Juf Whitney werkt in groep 5b; juf Yvet heeft administratieve taken. 

Juf Eefje werkt in groep 4b; juf Hanneke heeft administratieve taken.  
Donderdag 4 maart 
Juf Eefje werkt in groep 8b; juf Sandra heeft administratieve taken.  

Vrijdag 5 maart  
Juf Karen werkt de ochtend in groep 5d/6d; meneer Gérard heeft administratieve 

taken.  
Juf Karen werkt in de middag in groep 7d/8d samen met juf Ilona voor de 
domeinmiddag.  



 
Studiedag 12 maart 
Vanwege de studiedag op vrijdag 12 maart zijn alle kinderen de hele dag vrij.  

 
Parkeren op het gras 

Als u uw zoon/dochter komt ophalen parkeert u dan de auto in de parkeervakken 
op verschillende plaatsen, aan de van Oldeneellaan, aan de parallelweg van de 

van Oldeneellaan of in de van Polanenstraat. U mag niet parkeren op het gras 
van deze straten. De parkeerwachten komen hiervoor controleren en een 
bekeuring zou jammer zijn. Let u erop!!!!!  
 
Sponsorloop 23 maart 
We hebben besloten om de sponsorloop niet door te laten gaan op 23 maart a.s. 

In verband met Corona willen we niet dat de kinderen langs de deur gaan om 
sponsoren te zoeken. We willen na de meivakantie kijken of er weer zoveel 
mogelijk is dat we het dan alsnog door kunnen laten gaan. We zullen u daar te 

zijner tijd over informeren.  
 

 
 


