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Rapportmiddagen – avonden voor de groepen 3 t/m 8.

Agenda
Op dinsdag na de voorjaarsvakantie start de inschrijving voor de
rapportmiddagen en -avonden. Op dinsdag 5 maart, vanaf 18.00 uur,
8/3

Creamiddag
bovenbouw

14/3

Creamiddag
bovenbouw

staat de inschrijving open voor gezinnen met 3 of meer kinderen; op
donderdag 7 maart, ook vanaf 18.00 uur, kan er voor alle andere
kinderen worden ingeschreven. Maakt u meerdere afspraken, houdt
u er dan a.u.b. rekening mee steeds (minimaal) 10 minuten tussen de

15/3

Stakingsdag –
school gesloten.

18/3

Rapportmiddag /
avond

20/3

Rapportmiddag /
avond

afspraken te houden. Voor groep 8 geldt dat het maken van een
afspraak gedaan kan worden als daar van uw kant behoefte aan is.
Save the Date: Sponsorloop vrijdag 12 april “kom uit je stoel, voor
een goed doel”
In de vorige nieuwsbrief werd een sponsorloop aangekondigd die
gehouden zou gaan worden op woensdag 27 maart. Deze loop is

22/3

Crea middenbouw

verschoven naar vrijdag 12 april. Wij hebben er voor gekozen geen
koningsspelen te organiseren op deze dag ( het zou dan al snel een

29/3

Crea middenbouw

1/4

Studiedag:
kinderen zijn vrij.

tweede speldag worden) maar willen toch wel iets sportiefs doen die
dag. De afgelopen jaren werd er door “Mens De Bilt” voor de groepen
5 t/m 8 het e.e.a. georganiseerd; dit jaar zou dat alleen voor de
groepen 7 & 8 zijn. Dat vinden wij niet leuk voor de overige groepen
en doen er daarom ook niet aan mee.

Nieuwe website
Het is zover; onze nieuwe website is bijna “live”☺. Het hoofddoel van
de site is informative te geven over onze school aan hen die een
school zoeken voor hun kind(eren). Een aantal onderdelen is gelijk
aan onderdelen op onze schoolapp. Dat is handig omdat we bij het

bewerken van de content kunnen kiezen voor publicatie op de site
en/of de app. U bent van harte uitgenodigd even een kijkje te nemen

Heeft u al eens

op de site! Het wachten is nog op een aanpassing bij XS4all (enkele

gekeken op

werkdagen)……..

onderstaande site☺
Vakantie boeken?

Studenten
De Groen van Prinstererschool is een ‘partnerschool’ van de
Marnixacademie uit Utrecht. Dat houdt in dat we jaarlijks studenten

Denkt u a.u.b. eraan dat

van deze academie opnemen om hen, op een hedendaagse, juiste

het boeken van een

manier te begeleiden. Voor ons het is het mooie manier om scherp te

vakantie heel goed gaat

blijven: wat vraagt het voortdurende ontwikkelende onderwijs van

via onze sponsorlink. De

ons, wat zijn nieuwe inzichten en wat kunnen wij daarmee? Het is

meeste reisbureaus zijn er

heel boeiend om daar steeds over in gesprek te zijn; het maakt dat

te vinden en u helpt zo,

ons mooie vak nooit een sleur wordt en vol ambities blijft.

zonder dat u iets kost, ons

Afgelopen week zijn er twee internationale studenten gestart in

spaarpotje te vullen om

groep 8. Zij komen dit keer uit IJsland en Duitsland.

het plein op te kunnen

Buurtsport

knappen!
In de voorjaarsvakantie gaan we gewoon door met buiten bewegen!
De buurtsportcoaches zijn ook in de voorjaarsvakantie in de buurt te
vinden ! Maandag 25 februari van 13:00 tot 15:00 uur op het
schoolplein van de Wereldwijs/Regenboog in Bilthoven en woensdag
27 februari van 13:00 tot 15:00 uur op het Cruyff Court in De Bilt.
Sponsor de school door uw
(internet) aankopen te
doen via: Spaarpotje
Groen

Hartelijk welkom aan:
Noah

groep 1-2 A.

Lily

groep 1-2 B.

Eén van de “producten”
v.d. creamiddag.

We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij ons en wensen hen
een fijne tijd toe op de Groen van Prinstererschool!

