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Belangrijke data 

9 maart NL doet en pannenkoekendag 

14 maart Groepsshow groep 2 om 13.15 uur, Safariteam 

19 maart Mr. vergadering 

21 maart Wandelen voor water voor de groepen 5 t/m 8 

23 maart Groepsshow groep 6 om 13.15 uur 

26 maart  Drentse veurlezers, voor alle groepen een voorleesmoment 

Lessen brandveilig leren 

27 maart  Lessen brandveilig leren 

30 maart- 

2 april 

Paasweekend 

3 april Onderwijsdag alle leerlingen vrij 

5 april Theorie verkeersexamen 

6 april Groepsshow groep 1 om 13.15 uur 

9 april Voetbal meisjes 

10 april Voetbal jongens. Praktijkexamen verkeer 

13 april Groepsshow groep 4 om 13.15 uur 

16 april Einde schoolfruit 

17-18 april Eindtoets groep 8 

20 april Sportdag  

25 april Schoolreis groepen 1 en 2 

27 april- 6 mei Meivakantie 

10 en 11 mei Hemelvaart 

14 mei Korfbal 

16 mei Safariteam 

17 mei Schoolreis groep 5 / schoolreis groep 6 

21 mei Tweede pinksterdag 

25 mei Groepsshow groep 3 om 13.15 uur 
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Datum Wie werkt voor wie 

7 maart  Hennie werkt voor Mirjam 

9 maart Annuska werkt voor Marinka 

12 maart  Nina werkt voor Marlou 

15 maart Nina werkt voor Jannie 

19 maart  Nina werkt voor Annagep 

26 maart Nina werkt voor Marga 

29 maart Annuska werkt voor Marjolein 

4 april Hennie werkt voor Mirjam 

6 april Annuska werkt voor Marinka 

9 april Nina werkt voor Marlou 

 

Inhoud 

0 NL Doet en pannenkoekendag 

0 Schoolgruiten 

0 Gevonden voorwerpen 

 

NL Doet en pannenkoekendag 

Op 9 maart organiseert de oudervereniging allerlei activiteiten voor alle groepen van de 

school. Op deze dag moeten de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op de fiets op school 

komen, de gymlessen voor de groepen 7 en 8 vervallen op deze dag. 

De kinderen van de groepen 7 en 8 moeten stevige schoenen of laarzen aan en kleding 

geschikt voor het weer. Ter afsluiting van NL doet krijgen alle kinderen twee 

pannenkoeken als lunch. 

Schoolgruiten 

In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat het schoolfruit zou stoppen. Deze 

informatie is niet correct. Het schoolfruit wordt geleverd tot en met 16 april. De kinderen 

krijgen woensdag waspeen, donderdag ananas en vrijdag een appel. De kinderen hoeven 

voor de ochtendpauze geen eten mee te nemen.  

Gevonden voorwerpen 

Deze week ruimen we de gevonden voorwerpen op, mist u nog iets, wilt u dan deze week 

even langs komen op school? 

 


