
Schooljaar 2018/2019 

 

Het nieuwe jaar is al-

weer een paar weken 

“oud” en we zijn alle-

maal weer met veel 

enthousiasme begon-

nen. De temperatuur 

is gedaald tot rond 

het vriespunt. Dat 

komt goed uit nu we 

als thema “Sneeuw en 

IJs” hebben! 

 

Personeel 

Juf Marja van groep 

Pauw is tijdens de win-

tersport lelijk gevallen 

en heeft haar knie be-

zeerd. Zij probeert af 

en toe een paar uur-

tjes te komen. 

Juf Sylvia van groep 

Kraanvogel is 30 janu-

ari voor het laatst. 1 

februari begint zij op 

haar nieuwe school. 

Wij zullen haar zeker 

missen! 

Juf Wil van groep Toe-

kan en Beo gaat 1 

maart met pensioen. 

Zij is druk bezig haar 

vele taken over te 

dragen aan de colle-

ga’s.  

 

Activiteiten 

Op zondag 10 maart 

zal onze school, sa-

men met het VSO, 

weer deelnemen aan 

de City-Pier-City. De 

kinderen hebben hier-

over een brief meege-

kregen. Voor de kin-

deren tot 10 jaar begint 

om 9.45 uur de Ernst en 

Bobbie Kinderloop. Ernst 

en Bobbie zullen het 

startsein geven, waarna 

de kinderen 1 km zullen 

(hard)lopen. 

Om 10.30 mogen de kin-

deren vanaf 8 jaar laten 

zien wat ze kunnen bij de 

Triodus Jeugdloop. Hier 

mogen de kinderen zelfs 

2,5 km (hard)lopen! 

De kinderen moeten na-

tuurlijk wel een begelei-

der meenemen. Het zou 

fijn zijn als u erbij bent! 

 

Gevonden voorwerpen 

Wij hebben op school, bij 

de conciërgekamer, een 

bak met gevonden voor-

werpen. Misschien kunt u 

daar even kijken, bijvoor-

beeld als u langskomt 

voor de rapportbespre-

king. Wellicht zit er iets 

tussen van uw kind. 

 

Rapporten 

De rapporten zijn alle-

maal zo goed als klaar. 

In de week van 28 janu-

ari t/m 1 februari zullen 

de rapportbesprekingen 

plaatsvinden. U zal hier-

voor worden uitgeno-

digd. 

 

Schoolplein 

7 januari hebben we 

met de hele school de 

start van de aanleg van 

het nieuwe schoolplein 

ingeluid. We hebben al-

lemaal kunnen zien hoe 

de eerste steen van het 

grote plein eruit werd ge-

haald. Ook hebben we 

met z’n allen de wilgen-

dans gedaan. 

Dagelijks rijden vrachtwa-

gens en graafmachines af 

en aan om uiteindelijk ons 

schoolplein om te toveren 

tot een echte Duintuin! 

Het is tot het klaar is wel 

even behelpen, omdat de 

kinderen tijdelijk op het klei-

ne plein buitenspelen. Tot 

nu toe gaat dat allemaal 

gelukkig heel goed! 

 

Studiedag 

Op donderdag 14 februari 

is er weer een studiedag 

voor het personeel. Alle 

kinderen zijn dan vrij. 
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Belangrijke data 

 

28 januari t/m 1 februari 

Rapportbesprekingen 

 

14 februari (Valentijn) 

STUDIEDAG 

Alle kinderen vrij! 

 

25 februari t/m 1 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

10 maart 

City Pier City 

 

14 maart 

Oudermiddag/-avond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther de Boer van Rijklaan             Heliotrooplaan                             
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