
 
 
 

Nieuwsbrief 26. 26-03-2021 
 
2 april   : Goede Vrijdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij) 

5 april  : 2e Paasdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij) 
6 april  : studiedag; alle leerlingen vrij 
27 april  : Koningsdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij) 
30 april  : start meivakantie; de kinderen zijn om 15.00/15.05u vrij 
17 mei             : start laatste periode van het schooljaar; de leerlingen worden om 8.40u op school   

verwacht 
 

 
Vervangingen 
Maandag 29 maart: 

Juf Hanneke werkt in groep 5c/6c; meneer Bas doet administratief werk.  
Juf Emily werkt in groep 3a (als ze beter is); juf Esther doet administratief werk.  

Dinsdag 30 maart:  
Juf Whitney werkt in groep 8c in de ochtend; meneer Eugène doet administratief 
werk.  

Juf Whitney werkt in de middag in 5b; juf Yvet doet administratief werk. 
Meneer Thom werkt in groep 6a; juf Crissy werkt aan cultuur.  

Juf Sandra werkt i.p.v. juf Joyce  in groep 8b. 
Woensdag 31 maart: 

Juf Eefje werkt in groep 4b; juf Hanneke doet administratief werk. 
Juf Joyce werkt i.p.v. juf Sandra.   
Donderdag 1 april:  

Juf Whitney werkt in groep 8a; meneer Ruud werkt voor Delta-support.  
Juf Eefje werkt in de middag in groep 7d/8d i.v.m. de domeinmiddag.  

 
Vrij Paasweekend 
Denkt u eraan dat de kinderen vrijdag 2 april, maandag 5 april en dinsdag 6 april 

een lang weekend vrij zijn.  
 

De grote Rekendag 
Wat is er super hard gewerkt door de kinderen afgelopen woensdag aan het 
rekenen maar dan anders. De kinderen hebben genoten en de leerkrachten 

hebben weer genoten van het fijne werken van en met de kinderen hieraan.  
 

Ruilhandel 
Er is afgelopen weken regelmatig geruild tussen kinderen. We willen niet dat dit 
op school gebeurt. Te vaak maken we mee dat van “ruilen, huilen” komt. 

Kinderen brengen hun eigen spulletjes mee en nemen ook hun eigen spulletjes 
weer mee naar huis.  

 
Social media 
Opnieuw willen we jullie waarschuwen dat er regelmatig probleempjes zijn via 

social media of spelletjes op de Playstation, telefoon etc. Dit is heel vervelend 
omdat het ook de school inkomt. We vragen jullie om de kinderen hierin mee te 

begeleiden en af en toe te kijken wat er allemaal gebeurt.  
We willen dat het leuk is als ze daarop zitten en dat het niet gebruikt wordt om 
te schelden naar elkaar. Er moeten ook geen accounts aangemaakt worden op 

naam van anderen die dan gebruikt worden om vervelend te doen. Dit is 
strafbaar en we zullen ouders ook altijd adviseren om dit te melden bij de politie. 



Wij kunnen er helaas zelf niet veel aan doen omdat wij hiertoe de mogelijkheden 
niet hebben.  
Ben dus bewust van wat er allemaal gebeurt.  

 
Kids marathon 

Groep 6a is er samen met juf Crissy en Erik klaar voor. 
Zondag is de echte marathon waarbij de kinderen een 

stukje meelopen met de juf en Erik. Ze zijn nu al in 
spanning voor de zondag. Vandaag is er een foto 
gemaakt van de kinderen, juf Crissy en meneer Thom. 

We zijn heel benieuwd of ze het allemaal gaan halen. 
Met elk kind is een stukje afgesproken dat ze mee 

mogen lopen.  

We wensen iedereen heel 
veel succes!!! 

 
 

 
 


