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AGENDA 

Vrijdag 15 maart Staking alle leerlingen vrij 

Schoolfotograaf dinsdag 19 maart Van Gaverenlaan, woensdagmiddag 20 maart broertjes/zusjes,

  donderdag 21 maart Viandenlaan   

Woensdag 27 maart Studiedag alle leerlingen vrij 

Woensdag 3 april 10.00-12.00 Sponsorloop 

Maandag 22 maart t/m vrijdag 3 mei Meivakantie      

    

NIEUWS 

 

 

CULTURELE ACTIVITEITEN 
 

 
 

Als je denkt aan blaasmuziek dan denk je al snel aan een harmonie of fanfare. En dat is terecht want deze 

orkesten zijn samengesteld uit blaasinstrumenten en slagwerk- instrumenten. 

De groepen 5 zijn vandaag aan de slag gegaan met het project 'Blaasmuziek is cool' en zullen in vijf lessen 

kennis  maken met verschillende blaas-en slagwerkinstrumenten. Als afsluiting zal er op 11 april een concertje 

gehouden worden. Nadere informatie volgt. 

De lessen worden verzorgd door Harmonie Concordia Ginneken en leraren van De Nieuwe Veste. 

  

SPONSORLOOP 
 

 
 

Op woensdag 3 april organiseren wij voor de 45ste keer een sponsorloop, Dit jaar is er voor gekozen te lopen 

voor Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Net als vorig schooljaar staat dit doel dicht bij onze school aangezien 

één van onze leerlingen deze ziekte heeft.  

Maandagmiddag 18 maart krijgen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 voorlichting over taaislijmziekte. Ook  
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ontvangen ze deze dag hun sponsorkaart. Vanaf maandagmiddag kan er bij u aangebeld worden met het verzoek 

om een leerling te sponsoren. We hopen ook dit jaar weer een fantastisch bedrag bij elkaar te lopen. 

  

SCHOOLFOTOGRAAF 

 
Op dinsdag 19 maart is de fotograaf op de Van Gaverenlaan aanwezig voor de groeps-en individuele foto's. Op 

donderdag 21 maart gebeurt dit op de Viandenlaan. 

Zoals ieder jaar bieden we ook de kans voor het maken van een boertjes/zusjes foto op woensdag 20 maart van 

13:00 uur tot 15:00 uur (locatie Van Gaverenlaan). Let op dit is een andere locatie als vermeld stond in de 

verzonden app. 

Voor deze foto's zijn ook broertjes/zusjes die niet bij ons op school zitten welkom. 

Voor het maken van deze foto's dient u zich in te schrijven in de planning van de fotograaf. Op onze site onder 

het kopje 'nieuws'kunt u lezen hoe u in kunt plannen. 

  

BUIZENWEEK 
  

 
 

Vanaf 25 maart spelen we binnen en buiten met buizen, slangen, rollen en koppelstukken om de buizen aan 

elkaar te maken. We hebben al een aantal van deze spullen gekregen maar kunnen nog meer gebruiken, vooral 

zaken die door de buizen kunnen rollen. Graag kleine ballen, knikkers en stevige autootjes zijn meer dan welkom. 

U kunt de spullen in de blauwe bakken bij de entree van de Viandenlaan deponeren.Vast bedankt. 

  

KINKHOEST 
Bij enkele leerlingen van onze school is kinkhoest vastgesteld. Wij informeren u zodat u in uw gezin alert kunt zijn 

op verschijnselen van kinkhoest en zo nodig tijdig contact op kunt nemen met uw huisarts. Dit is met name van 

belang als er niet of onvolledig gevaccineerde zuigelingen in het gezin zijn of zwangere vrouwen zonder 

maternale kinkhoestvaccinatie in de laatste weken van hun zwangerschap. 
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