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Les over duurzaamheid 

Aanstaande maandag krijgt groep 8 een bezoek van een groep studenten en docenten van Haagse Hoogeschool. 
De studenten zitten op hun laatste studiejaar, richting Proces in voed en Technologie. 

Zij willen dat onze leerlingen meer kennis over duurzaamheid krijgen. Hoe houden we de aarde leefbaar bij een 
groeiende wereldbevolking en een toenemende welvaart? Veel bedrijven en wetenschappers houden zich met deze 
vraag bezig. Leerlingen moeten de bagage meekrijgen om hierin op technologisch, economisch en ethisch niveau 
mee te denken. 

 

Letterfeest groep 3 

Ieder jaar viert juffrouw Claudia met de leerlingen van groep 3 “het letterfeest’. Dit feest wordt gevierd op het 
moment dat kern 6 van de methode is afgerond en alle letters zijn aangeboden. . 

De ouders van groep 3 zijn op maandag 27 januari om 14.15 van harte welkom om het feest bij te wonen. De 
kinderen krijgen die dag een letterdiploma. 

Koffieochtend groep 4 

Op 29 januari zijn de ouders van groep 4 van harte welkom op de koffieochtend. Deze start om 08:45 in de 
teamkamer.  

Overblijfkosten 

In de laatste twee nieuwsbrieven hebben wij algemene informatie over de schoolkosten geschreven. 

De ouders die de overblijfkosten nog niet hebben betaald en ook geen contact met de school hebben gezocht, 
krijgen in de week van 20 januari nog een laatste schriftelijk verzoek om de kosten te betalen. De betalingen 
moeten voor 31 januari afgerond zijn. Vanaf 3 februari mogen kinderen waarvoor geen overblijfkosten zijn betaald 
geen gebruik meer maken van onze tussen schoolse activiteiten. Dat betekent dat uw kind tussen de middag door u 
moet worden opgehaald. Na de pauze worden weer alle kinderen op school verwacht. 

Deze maatregel lijkt hard, maar de kosten die de school maakt om tussen schoolse opvang te realiseren zijn hoog. 
Deze kosten zijn voor rekening van de ouders.  



Afsluitende gitaarles 

Groep 6 heeft de afgelopen vrijdagmiddagen gitaarles gehad van de Stichting Doewat. Afgelopen dinsdag mochten 
de ouders komen kijken en luisteren naar de muzikale kwaliteiten van hun kinderen. Hieronder een foto van deze 
groep muzikanten.  

               

      

 
Vakantierooster 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 
2e Paasdag                           13-04-2020 
Meivakantie                           27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart                            21-05-2020 t/m 21-05-2020 
Tweede Pinksterdag              01-06-2020 
Zomervakantie                       20-07-2020 t/m 28-08-2020 
 
Belangrijke data: 
Studiedag groep 1-8              17-02-2020       
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