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Kleutermarkt 
Donderdag hebben de kinderen van groep 1 en 2 een geweldig leuke kunstmarkt 
gehouden.  
Ze zijn in de klas bezig geweest om op allelei manieren hun zelfgemaakte 
kunstwerken te verkopen.  
De belangstelling van de ouders was heel groot! 
 
De kunstwerken hebben maar liefst een bedrag van € 318,30 opgebracht t.b.v het 
schoolplein! 
 
Opbrengst Valentijnsloterij 
De Loterij voor Valentijnsdag heeft ruim duizend euro opgeleverd. Alle verkopers en 
kopers van loten heel erg hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!  
We hopen dat allen die een winnend lot hadden, tevreden zijn met hun prijs.  
 
De hoofdprijs, een compleet diner voor twee personen bij een restaurant in de Piet 
Heinstraat is gewonnen door de familie Groos.  
Het lot werd verkocht door de moeder van Chelsea uit groep 5. 
Attentie: de vouchers voor een menu of korting op een menu bij snackbar, toko of restaurant hebben vaak een uiterste 
inleverdatum. 

 
Contactoudervergadering 
Aanstaande woensdag is er vanaf 8.30 uur een vergadering speciaal voor de contactouders. 
Bent u contactouder dan zie ik u graag in de Witte de Withstraat 85. 
 
 

Vrijdag 22 februari Studiedag 
Deze dag zijn alle kinderen vrij. 
Alle leerkrachten gaan zich weer bezig houden met de kwaliteitsontwikkeling van de school. 
 
 

KinderAtelier voor groep 4A  

Er is Kinderatelier op woensdag 20 februari. Daarna hebben we vakantie.  

 

Groep 4A moet is 8.20 uur op het Elandplein aanwezig zijn. Dan lopen ze om 8.25 uur naar het KinderAtelier. 

Ze zijn dan rond 12.15 uur weer terug op het Elandplein. 

Wilt u alstublieft zorgen dat u daar dan aanwezig bent om uw kind op te halen. 

Gaat uw kind naar de opvang dan zorgen wij er voor dat uw kind keurig wordt overgedragen aan de leidster van de 

opvang. 

We gaan er van uit dat uw kind niet zelfstandig naar huis mag. Mocht dit wel mogen dan verzoek ik u dit per email 

door te geven. 

 

 



Busvervoer op de woensdag 
Groep 4A gaat aanstaande woensdag niet met de bus mee. 
Groep 5/6 wordt dan verdeeld over de overige bussen. De leerlingen van groep 5/6 hebben een gekleurd blaadje 
(Geel, rood, groen of blauw) meegekregen, zodat ze weten in welke bus ze de komende woensdagen moeten zitten. 
Geel    Bus 1   vertrekt om  8.10  uur  
Rood    Bus 2   vertrekt om  8.10 uur. 
Groen  Bus 3   vertrekt om  8.15 uur 
Blauw  Bus 4   vertrekt om  8.20 uur 
 

Na de voorjaarsvakantie zijn er op de woensdagen weer 5 bussen. 
 

 

VakantiepasClub voorjaarsvakantie Den Haag 
Het voorjaar komt steeds dichterbij en de eerste krokusjes en sneeuwklokjes zijn al gespot. 
Tijd voor de voorjaarsvakantie! Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét 
VakantiepasKorting. 
 
Als jullie deze winter niet hebben kunnen schaatsen of skiën, grijp dan nu je kans in de Uithof. 
In het Kicking Horse Kinderkookcafé  van Paagman maak je samen een lekkere maaltijd of kom spelen en ontdekken 
in de Kinderwerkplaats.  
 
Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl.  
 
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik 
van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen 
en een link naar de activiteiten. 
 
Belangrijke data 
Vrijdag   22 februari:  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   29 maart:  Studiedag (kinderen vrij) 
Vrijdag   17 mei:  Studiedag (kinderen vrij) 
Dinsdag  11 juni:   Studiedag (kinderen vrij) 
  
Vakantierooster 2018-2019 
Voorjaarsvakantie  25-02-2019 t/m 01-03-2019 
Goede Vrijdag   19-04-2019   
Tweede Paasdag  22-04-2019  
Meivakantie   22-04-2019 t/m 03-05-2019 
Hemelvaart + dag erna  30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Tweede Pinksterdag  10-06-2019 
Zomervakantie   22-07-2019 t/m 30-08-2019 
 
Vakantie rooster 2019-2020 
Herfstvakantie   21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie  24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede Vrijdag   10-04-2020 
Tweede Paasdag  13-04-2020  
Meivakantie   27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart + dag erna  21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Tweede Pinksterdag  01-06-2020 
Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020 
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