
‘’’Help, mijn juf verhuist..’’ 
 
Misschien heeft u het al gehoord, maar Juliëtte en haar man hebben hun droomhuis 
gevonden. Wel heel jammer dat het te ver van onze school is en dat zij niet bij ons op 
school kan blijven werken. We zwaaien Juliëtte aan het einde van het jaar uit. 
U hoort daar te zijner tijd natuurlijk meer over. 

Lesjesavond kan nu niet doorgaan. 
 
Maandag 23 maart stond de lesjesavond ge-
pland, helaas kan deze niet doorgaan. We 
zullen, wanneer het mogelijk, een nieuwe 
datum prikken. 
 
Wanneer dit het geval is laten we het u we-
ten. 

Lentekriebels 
 
Van 16 t/m 27 maart worden er weer lessen van 
de lentekriebels gegeven. Dit zijn lessen rondom 
relaties en seksualiteit. De leerkrachten zullen 
een bericht sturen over de onderwerpen die be-
handeld worden.  

 

Schoolthema Grieken & Romeinen groot 
succes. 
 
De afgelopen weken hebben we met veel ple-
zier gewerkt aan het thema Grieken & Ro-
meinen.  
 
Na een gezamenlijke opening, waarin het 
Olympisch vuur ontstoken is, hebben we 
twee weken gewerkt aan dit thema. 
 
Drie dinsdagen lang hebben we leerlingen 
van verschillende groepen aan elkaar gekop-
peld om een mooi themawerk te maken, 
waarbij kinderen van de onderbouw werden 
geholpen door kinderen van de midden-, en 
bovenbouw! 
 
 

17 maart:                 gastles Kunstmenu aan TB, MBA en MBB 
18 maart:                 verkeersles groep 8 (‘’dode-hoek-les’’) 
16 t/m 27 maart:     thema Lentekriebels 
1 en 2 april:             gastles WNF aan BBA en BBB 
9 april:      Paasviering op school 
10 t/m 13 april:       Paasweekend, iedereen vrij 
15 en 16 april:         IEP eindtoets groep 8 
17 april:              Koningsspelen, iedereen 12.00uur vrij 
24 april:     12.00uur, begin meivakantie 



Verkeer 
Eind deze maand zijn er weer praktische verkeerslessen. Op dinsdag 31 maart gaan 
de TB en MB op het plein een fietsles doen. Op woensdag 1 april zal de OB een 
wandeling door de wijk maken. 
Om deze lessen te kunnen geven, zijn de leerkrachten afhankelijk van de hulp van 
ouders. U krijgt hiervoor van de leerkrachten zelf een bericht om aan te melden. 
Het verkeersexamen groep 7 vindt  plaats op 20 april. 

Lentefeest uitgesteld! 
 
We zouden vrijdag 20 maart een feest hebben op school: het lentefeest, een gezellige 
ochtend, vol met activiteiten en mooi werk dat de kinderen hebben gemaakt. Met na-
tuurlijk als doel om zo veel mogelijk geld op te halen voor de inrichting van ons nieu-
we, groene schoolplein. 
 
Gezien het aantal mensen wat dan tezamen zou komen hebben we besloten om een 
nieuwe datum te prikken en het lentefeest dus uit te stellen. 
 
We hopen op uw begrip en houden u op de hoogte! 
 

 

Mooi werk 

 


