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Er is een apart bericht gestuurd naar de ouders van groep 6/7 en 7/8



Dat bericht gaat over enkele excursies die de kinderen volgende week ondernemen.



In deze nieuwsbrief is dat nieuws niet meer opgenomen.

AFWEZIG EN ONDERSTEUND
Vorige week was Karla
enkele dagen afwezig in
verband met haar huwelijk. Daarom is Cees Bieseman op dinsdag t/m donderdag in de klas geweest.
Op vrijdag was Karla er
ook niet. Dit was oorspronkelijk niet voorzien,

maar het was een verrassing
van oud-collega Astrid
Skomorowski. Daardoor kon
Karla nog één dag extra van
haar kersverse huwelijk genieten.

huisverlof. Haar groep
wordt dan overgenomen
door Denise.

Maandag is er versterking
in groep 4/5. Rita wordt
dan ondersteund door AriAanstaande vrijdag is Lolulou ane. Rita is wel op school.
afwezig in verband met ver-

FOUT IN KALENDER
In de schoolkalender die
aan het begin van het
schooljaar is uitgegeven,
staat een fout met betrekking tot de komende oudergesprekken en rappor-

ten. De oudergesprekken
vinden pas plaats in de week
na de Carnavalsvakantie en
niet volgende week. Het rapport wordt meegegeven op
donderdag 20 februari. Vanaf
maandag kan er ingeschre-

ven worden voor de oudergesprekken. Dan liggen de
inschrijflijsten klaar bij de
klaslokalen. Excuses voor
enig ongemak!

en wordt er gedanst en gesprongen. Met dat laatste
gaan we ‘s middags nog even
door in de Oude Harmoniezaal
waar we om 12.45 uur in optocht naar toe zullen trekken.
Kinderen ogen uiteraard ver-

kleed naar school komen.
Denk er wel aan om wapens en confetti thuis te
laten! Er is geen margemiddag; de middagactiviteit is
voor alle kinderen.

CARNAVAL
Volgende week vrijdag
vieren we Carnaval. In de
ochtend doen we dat in de
hal bij het podium. Dan
worden de Prins en Prinses uitgeroepen, komen
de Waterratte op bezoek

We wensen idereen een hele fijne
Carnavalsvakantie!! Wat je
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