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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze week naar de versiercommissie. Zij hebben gezorgd voor een mooie aankleding
van het gebouw in lente sferen!

Regel van de week

Boomfeestdag

Stop = Hou op!

Op woensdag 13 maart is het Nationale
boomfeestdag. Op deze dag zal er door
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Luizencontrole

wethouder Hoen een boom op
ons schoolplein worden geplant.

Afgelopen week zijn alle leerlingen

Van 10.15 – 10.45 uur bent u

gecontroleerd op hoofdluis en neten.

hierbij ook van harte uitgenodigd!

Iedereen bleek luisvrij, fijn!

NLdoet!
Schoonmaakavond

Wij kunnen nog wel hulp gebruiken tijdens

Tijdens de schoonmaakavond van afgelopen

NLdoet op zaterdag 16 maart a.s. We starten

dinsdag hebben we veel hulp gekregen van

om 09.00 uur en hopen de werkzaamheden

ouders/verzorgers. 50% van de ouders was

rond de klok van 13.00 uur af te kunnen

aanwezig en dit heeft geresulteerd in een

ronden. Het is ook fijn wanneer u een paar

mooi schoon schoolgebouw. Iedereen die

uurtjes komt helpen wanneer het niet lukt om

heeft geholpen heel hartelijk bedankt!

de gehele ochtend aanwezig te zijn. Vele
handen maken immers licht werk!

Uitdelen flyers
Deze week worden er door leerlingen uit de

Open dag 2019

groepen 6,7 & 8 prachtige flyers over het

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd

peutermeespeelmoment rondgedeeld in het

geven wij dit jaar een andere invulling aan de

dorp. Mocht u kennissen/buren/familie

open dag. De open dag is bedoeld voor

hebben voor wie dit interessant is, maak hen

nieuwe toekomstige ouders die op

dan enthousiast. Wij hopen deze ochtend

laagdrempelige wijze willen kennismaken met

veel nieuwe peuters te mogen ontvangen.

onze school. Zij zullen door juf Ingrid worden

Nieuwsbrief

rondgeleid. Daarnaast wordt er van 10.30 –

Oud papier

12.15 uur een peuter meespeelmoment georganiseerd.

Zaterdag 9 maart wordt het oud papier weer

Hiervoor zijn/worden deze

opgehaald. Wij doen deze keer een beroep op

week flyers rondgebracht.

de volgende ouders/verzorgers: Fam. Bouma,

Voor u en grootouders wordt

Fam. Koopman ( Nina), Fam. Kooistra, Fam.

op een ander moment in dit schooljaar een

de Vries (Rosanne), Fam. Bosma (Mathijs),

leuke activiteit georganiseerd. Hierover

Fam. Dragt, Fam. Ellen, Fam. Koopman

ontvangt u t.z.t. bericht.

(Nirmala), Fam. Ensing en Fam. Lenes. Sieto
Koopman zal bij de oud papier container
staan. Alvast heel hartelijk dank voor uw
hulp!
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Koningsspelen
De Koningsspelen staan dit jaar gepland op
vrijdag 12 april. In overleg met de collega’s
van obs Triangel en de Fredericusschool
hebben wij besloten de sportdag niet op deze
dag te organiseren. Wij zijn van mening dat
dit te vroeg in het seizoen is en dat de kans
op slecht weer aannemelijk is. De sportdag
zal op een nader te bepalen dag, nog in dit
schooljaar worden georganiseerd. Wij zullen
op 12 april wel met alle leerlingen gaan
genieten van een heerlijk Koningsontbijt.
Hierover ontvangt u nader bericht.

Agenda
9 maart

Oud papier

15 maart

Staking (school gesloten)

16 mrt.

NLdoet

20 mrt.

Peutermeespeelochtend

22 mrt.

Gemeentelijke opruimdag

27 mrt.

Margeochtend (alle lln.
vrij)

29 mrt.

Wieltjesdag

10 april.

Schoolvoetbaltoernooi

12 april

Koningsontbijt

16 april.

Oud papier

16/17 april.

Eindtoets groep 8

19 april.

Goede Vrijdag

22 april.

Tweede Paasdag

23 april.

Meivakantie (t/m 03 mei)
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