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Kaartverkoop 

Al langere tijd staat er op school in de 

personeelskamer een mand met 

kaarten. Deze kaarten worden verkocht 

voor de HCR. Om hier meer 

bekendheid aan te geven en om het 

toegankelijker te maken zal deze mand 

voortaan in de hal bij de kleutergroepen 

staan. Zo is iedereen in de gelegenheid 

om hier gebruik van te maken. De 

kaarten kosten € 1,00 per stuk. 

Oproep overblijven 

In de vorige nieuwsbrief deden we een 

oproep aan moeders die willen helpen 

bij het overblijven. Eén moeder 

reageerde. Door privé omstandigheden 

is het voor haar onmogelijk om te 

helpen. Verder zijn er geen reacties 

binnengekomen.  

We willen vooral de moeders waarvan 

hun kind(eren) overblijft vragen om 

hierin mee te draaien, zodat we op dit 

moment voldoende invallers hebben.  

Project 

Vanaf aanstaande maandag hopen we 

binnen school aan het werk te gaan 

voor het project. Zoals u weet is er 

gekozen voor het materieel en 

immaterieel erfgoed van Unesco. In de 

groepen zijn de volgende onderwerpen 

gekozen:  

Groep 1: Molens 

Groep 2: De Waddenzee 

Groep 3: Papierknipkunst 

Groep 4: De Chinese Muur 

Groep 5: De grachtengordel van 

Amsterdam 

Groep 6: De stelling van Amsterdam 

Groep 7: Grand Canyon 

Groep 8: Paaseiland 

Zoals u kunt zien zijn het allerlei 

verschillende onderwerpen. We hopen 

dat de kinderen veel over deze 

onderwerpen zullen leren en dat ze ook 

plezier beleven aan alle 

knutselopdrachten in deze weken.  

Zoals u weet is de projectavond op 

donderdag 22 februari. Vanaf 19.00 

uur zullen de deuren open zijn en bent 

u van harte welkom. Evenals 

voorgaande jaren zal er koffieverkoop 

zijn voor Stichting Timothéus.  

Ontwikkelingsmap 

Vorige week zijn de 

ontwikkelingsmappen weer 

meegegeven. U vindt hierin de 

resultaten van de afgelopen periode. 

Ook de uitslagen van de Cito-toetsen 

die onlangs gehouden zijn kunt u 

daarin terugvinden.  

Op maandag 12 en dinsdag 13 maart 

hopen we weer contactavonden te 

organiseren. U bent dan in de 

gelegenheid om met de leerkracht over 

de resultaten te spreken. De 

aanmeldingsbrief voor deze avonden 

ontvangt u bij deze nieuwsbrief.  

Voorjaarsvakantie 

Aan het einde van volgende week 

krijgen de kinderen een week vakantie. 

We hopen iedereen na de vakantie weer 

in gezondheid te ontmoeten.  


