
Estafette 

 

Er is ook geen Estafette meer dit jaar omdat de ouders de 

school niet meer in mogen. Ik wil alle hulpouders dit jaar  

wederom bedanken voor hun inzet.  

Leesboek 

 

De kinderen mogen een leesboek van thuis meenemen omdat 

we de bibliotheek niet meer openen dit schooljaar.  

Weer naar school 

 

Wat zijn we blij dat iedereen op school is. Iedereen houdt 

zich heel goed aan de afspraken en regels. We zijn  

supertrots op de kinderen.  

Weer naar school 
 

Alle juffen zijn weer op school. Het team is weer compleet.  
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Een dochter voor juf Jessica! 

 

Juffrouw Jessica uit groep 6 is bevallen van een dochter. 

Onze nieuwe wereldburger heet Bibi en moeder en dochter 

maken het goed. Hartelijk gefeliciteerd, Jessica.  

Oudergesprek 

 

In de laatste 3 weken van het jaar wordt u uitgenodigd voor 

een oudergesprek met de leerkracht. Dit gesprek zal per 

Meet of per telefoon gevoerd worden.  

Talentum 

 

Talentum is weer open. U kunt uw kind opgeven op 

www.talentum.fun. Er is meisjesvoetbal en een sportinstuif. 

Mocht u wat financiële steun nodig hebben, dan kunt u bij  

Caroline een strippenkaart ophalen.  

Watertappunt 

 

Er is een watertappunt gekomen op school op het Beweeg-

plein. Daar kunnen de kinderen hun bidon vullen als het heel 

warm weer is.  

Gezonde school! 

 

We zijn weer een Gezonde School! Onze inspanningen met 

de Heilige Huisjesweek, gezond eten / fruit eten,  

Lentekriebels en veel bewegen leveren ons weer het  

deelcertificaat Welbevinden op. We zijn er trots op.  

Tussendoortje 

 

Let u nog eens extra op fruit en groente. Op vrijdag mag er 

een klein koekje mee en op alle andere dagen fruit en 

groente als snack. We gaan daar weer op toezien.  

Richtlijnen RIVM 

 

Meld u aub. uw kind af als hij/zij niet naar school komt. Houd u 

daarvoor de richtlijnen voor het RIVM aan. U kunt het melden 

op het antwoordapparaat. Bij koorts blijft ook het broertje of 

zusje thuis.  

Vergadering OR en MR 

 

Ook de OR en de MR beginnen weer. Vanavond is de eerste 

vergadering van beide geledingen.   


