
Schoolbreed thema Grieken en Romeinen 
 
Donderdag 13 februari starten wij voor het eerst met een schoolbreed Da Vinci thema. Alle bouwen  
werken gedurende 3 weken aan het thema Grieken en Romeinen. Tijdens dit thema wordt er aan een 
knutselopdracht gewerkt waarbij een jongste kind aan een oudste kind wordt gekoppeld. We gaan op  
excursie, leren een lied en dansen een Griekse dans. Op 20 februari is het ook juffen- en meestersdag 
(carnaval) en mogen de kinderen deze dag verkleed als Griek of Romein, maar dit is niet verplicht.  
Donderdag 12 maart sluiten wij het thema af met alle klassen door middel van een Griekse dans in de 
aula.  

 Gymrooster na de voorjaarsvakantie 
Let op TB2/3 gaat op vrijdag gymmen en BBB  
op woensdag. 
Woensdag               Vrijdag  
9:00     MBB           9:00       MBA 
10:00     BBB            10:00     TB 2/3 
                                 11:00     BBA 

Oudergesprekken 
 
Binnenkort heeft u  een gesprek met de  
leerkracht over het verslag van uw kind. Het 
verslag krijgt u uiterlijk twee dagen voor het 
gesprek via Schoudercom toegestuurd. Vanaf 
groep 5 verwachten we dat ook het kind  
aanwezig is bij het gesprek. 

Maandag 10 februari studiedag, alle kinderen vrij! 
Dinsdag 11 februari adviesgesprekken groep 8 
Vrijdag 14 februari opening thema Grieken en Romeinen 
Woensdag 19 februari verslagavond 
Donderdag 20 februari juffen- en meestersdag en Carnaval 
Vrijdag 21 februari studiedag, alle kinderen vrij! 
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie 
Donderdag 5 maart verslagavond 

Kinder-meedenkmiddag Speeleiland  
Duineveld 
Achter de nieuwe wijk Duineveld komt een Speel-
eiland, bedoeld voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Drie kinderen van onze school mogen  
meedenken over de inrichting van deze  
speelplek. Woensdagmiddag 4 maart tussen 14.00 
uur en 16.00 uur organiseert de gemeente Noord-
wijk een bijeenkomst voor de kinderen in de 
Noordwijkse bibliotheek. Als uw kind uit de  
midden- of bovenbouw die middag mee wil  
denken, kunt u haar/hem via Schoudercom  
aanmelden bij Margareth. Als er meer dan drie 
kinderen worden aangemeld, zal er geloot worden. 
Goed om te weten: de middag valt niet onder 
schooltijd en wordt ook niet begeleid door school. 
Wel verzorgen wij de aanmelding en de  
informatie. 

 



Theatervoorstelling BBA + BBB; Romeo is op Julia & Layla op Majnun in de Muze  
Romeo en Majnun zijn jongens uit twee wereldberoemde legendes. Beiden zijn op zoek naar hun grote 
liefde en beide jongens zijn op de vlucht omdat hun liefde hen verboden wordt. Hun ideeën en de werel-
den waar zij vandaan komen verschillen, maar zij begrijpen elkaar als geen ander. Romeo strandt met 
zijn kapotte brommer bij de schuilplaats van Majnun. Met gedichten en gitaren brengen zij hun Julia en 
Layla tot leven, vol passie, onhandigheid en haantjesgedrag. Theatergroep Witte Raaf vermengt in deze 
poëtische en muzikale voorstelling een zeer bekende legende uit de Arabische wereldliteratuur met het 
beroemde liefdesverhaal van Shakespeare; … en hoe …Je zult er maar naar toe mogen. De leerlingen 
gaan sowieso, wie weet u als ouder ook. Stap dinsdagochtend 24 maart op de fiets en fiets mee als bege-
leider naar De Muze. De bovenbouwleerkrachten horen het graag! 

Juf Jenny gaat met zwangerschapsverlof 
 
Vrijdag 21 februari is voorlopig de laatste werk-
dag voor Jenny. Zij gaat daarna genieten van haar 
zwangerschapsverlof. Monique en Henriëtte zul-
len samen met José (LIO-stagiair) groep MBB 
van haar overnemen tot aan de zomervakantie. 
Op woensdag is (i.p.v. Monique) Esmeralda in 
groep BBB. 
 
Het weekrooster voor MBB: 
Maandag Monique 
Dinsdag Henriëtte 
Woensdag Monique 
Donderdag Henriëtte 
Vrijdag Henriëtte 
 
We wensen Jenny een fijn verlof, een goede  
bevalling en een wolk van een dochter toe. 
 
 

Carnaval & juffen/meestersdag 2020 
 
Op donderdag 20 februari zullen we zoals elk jaar Carnaval en juffen/meestersdag vieren. De kinderen 
mogen die dag verkleed naar school komen. Het thema dit jaar is: Grieken en Romeinen. Dit in verband 
met het Davinci project (zie eerder in de Whatsupp.) Het is leuk als kinderen proberen om in dit thema 
naar school te komen. Denk bijvoorbeeld aan een wit laken met gouden of zilveren accessoires.  
De kinderen starten de dag om 08.30 uur in hun eigen groep. Om 08.45 uur zullen we de Carnavals och-
tend openen met een modeshow in de aula. Helaas zijn ouders hierbij niet uitgenodigd i.v.m. de brandvei-
ligheid. De kinderen hebben hierna groep doorbrekende activiteiten verspreid door de gehele school. 
Denk hierbij aan schminken, maskers maken, dansen en spelletjes. In de middag hebben de kinderen nog 
gezellige activiteiten in eigen klas.  
De kinderen krijgen deze ochtend schoolfruit aangeboden en hebben hun eigen bidon met water. In elke 
klas is er ook iets extra`s te smikkelen. Mochten kinderen iets anders willen eten of drinken, nemen zij 
deze dag wel gewoon hun pauzehapje/sapje en lunch mee naar school. Het is deze dag ook juffen- en 
meestersdag.  
We hopen op een gezellige, feestelijke dag!  


