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Opgave broertjes en zusjes
Om een goed beeld te krijgen van ons
leerlingenaantal wil ik u vragen om uw
kind dat nog niet bij ons op school zit aan
te melden. Dit kan middels een kaartje dat
u bij de stamgroepleidsters van de
onderbouw kunt krijgen of bij Liesbeth.
Wanneer u dit al gedaan hebt hoeft dit
natuurlijk niet nog een keer.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Open dag zaterdag 10 maart
Zaterdag 10 maart is de school open van
10.00 tot 13.00 uur voor ouders, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden voor de
school. Met de werkgroep zetten we een
programma in elkaar waar we ook
kinderen voor nodig hebben. Wanneer het
programma bekend is laten wij dit weten.
We hopen op een gezellige ochtend met
bekende maar ook met veel nieuwe
gezichten! Zegt het voort!

Open ochtend 14 maart
Voor belangstellenden hebben wij 14
maart een open ochtend. Deze ochtend is
bedoeld voor nieuwe ouders die
enthousiast geraakt zijn na een bezoek op
de open zaterdag of op een andere manier
geïnteresseerd zijn geraakt. Op deze
ochtend kunnen geïnteresseerden zien
hoe de school is wanneer deze ‘in bedrijf’
is.

Carnaval 8 februari
Wij vieren donderdag 8 februari Carnaval
op school. We zullen deze dag hulp nodig
hebben van ouders. Alle kinderen en
stamgroepleiders komen deze dag
verkleed op school. Wanneer wij het
programma klaar hebben laten we weten
waar wij uw hulp voor en bij nodig
hebben.

Zaterdag 17 februari klusochtend
Dit schooljaar zijn er al een aantal klussen
geklaard op de zaterdag. Hier ging het om
gerichte klussen zoals een magazijn maken
in het speellokaal en het renoveren van
het plein.
Zaterdag 17 februari gaat het om het
netjes maken en houden van de school.
Door de hele school zijn er plekken waar
de verf beschadigd is. Denk aan deuren en
kozijnen. U hoeft geen geoefend schilder
te zijn om dit te kunnen doen.
Ook zullen er schoonmaakklussen zijn
zoals de ramen aan binnen- en buitenkant,
kozijnen, deuren etc. We hopen op veel
hulp zodat we er een gezellige en nuttige
ochtend van kunnen maken. We beginnen
om 9.00 uur en willen om 12.00 uur
afsluiten. Ook wanneer u maar een uurtje
tijd heeft bent u van harte welkom! U kunt
zich opgeven bij Liesbeth of bij de
stamgroepleider van uw kind.

