
Fruit 

Wat fijn dat u zoveel fruit mee geeft, maar soms is het een 

beetje te veel. Zeker voor de kleine kinderen is een hele appel 

echt te veel en dan moeten ze veel weggooien. ZONDE!  

Een appel in stukjes gesneden hapt veel beter weg en een  

halve appel of kleine banaan zijn echt voldoende. 

Parro 
 

Parro is een groot succes. De Medezeggenschapsraad (MR) en 

vooral Nicole Lagerberg-de Zwart (moeder van Jayden en  

Jessey) hadden dit idee om de communicatie te verbeteren.  

We zijn als team en directie heel blij dat zij ons hebben weten 

te overtuigen. Dank aan Nicole en de hele MR!  

Nieuwsbrief - nieuwe vorm 

Vanaf vandaag ontvangt onze nieuwsbrief in deze vorm. 

Deze (B) appjes ontvangt u eens per maand. Hij wordt  

verstuurd met Parro. Ook zal hij op de site gezet worden 

onder het kopje Bappjes. 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad heeft besloten, samen met de kinderen 

van de school, dat het maandag tot en met donderdag  

fruitdag wordt en op vrijdag koekdag. Vrijdag hoort al een 

beetje bij het weekend! Vanaf 20 januari op maandag ook 

fruit! 
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Schaatsen 

Op 23 januari gaan we weer schaatsen op de schaatsbaan in 

Wassenaar. En net als vorig jaar bood Bas van Horssen (de 

vader van Kiandro en Mila) om de rekening voor alle kinderen 

te betalen! Dat is toch geweldig! Dank je wel namens team en 

alle kinderen, Bas!  

Cito-toetsen 

We zijn weer bezig met het afnemen van de Cito-toetsen 

(t/m 29 januari 2020). Probeert u alle afspraken met de 

tandarts, de orthodontist e.d. zoveel mogelijk buiten  

schooltijd te plannen?  

OR 

 

Tijdens het kerstdiner was er weer een gezellig samenzijn  

dankzij de actieve leden van de Ouderraad. Dank aan Guido, 

Angelique, Caroliene, Annemieke en Priscilla. Tevens wil het 

team jullie nogmaals bedanken voor de teamlunch die we  

jaarlijks aangeboden krijgen. Het was op onze studiedag van  

6 december een welkome onderbreking. 

 

Boekenbonnen 

Voor de kerstvakantie hadden we ontzettend veel boeken-

bonnen en hebben we de prachtigste boeken aangeschaft. 

De kinderen vinden het ook leuk omdat hun naam en foto  

in het boek komt. In 2020 heeft Julius (gr. 6) ons weer 

blij verrast met boekengeld..we zijn er zo blij mee.. wie 

volgt zijn goede voorbeeld? 

Hulp bij Estafette 

Op maandag 27 januari starten we weer met Estafette. Wilt 

u een groepje begeleiden op maandag en/of vrijdag 

van 8.45 tot 9.25 uur? De moeder van Ivy, Boris, Kenza, 

Lars, Emy, Spencer, Josephine en Sophie en alle  

leerkrachten kunnen u vertellen wat u moet doen.  

Het is niet moeilijk ..alleen maar leuk! 

Warme truiendag , bosbranden in Australië en  

statiegeldactie 4 
 

Vrijdag 7 februari is onze jaarlijkse warme truiendag. We willen 

deze dag de aandacht voor het klimaat combineren met een 

inzamelingsactie voor de bosbranden in Australië. Dit willen we 

doen door statiegeldbonnen in te zamelen. U kunt vanaf nu uw 

statiegeldbonnen in de daarvoor bestemde doosjes in de hal 

stoppen. Op 7 februari leveren we alle bonnen in. DANK! 

Plastic-loos 

We merken heel goed dat u allemaal probeert om het plastic 

afval te verminderen. Dank u! De kinderen letten er ook 

goed op. FIJN!!  


