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Schoolplein 

Het is u vast niet ontgaan dat 

er hard gewerkt wordt aan 

ons schoolplein. Op het on-

derbouwplein wordt de na-

tuurtuin afgemaakt. De strui-

ken worden vervangen en er 

is een restaurant van boom-

stammen gerealiseerd! Voor 

deze keuken (gemaakt van 

een dikke boomstronk) zijn 

wij nog op zoek naar oude 

pannen, borden,  soeplepels 

etc. Heeft u dit nog thuis en 

gebuikt u het niet? De kinderen zullen er heel blij mee zijn! 

Op het bovenbouwplein zijn de oude banken verwijderd en 

staan de picknicktafels nu verspreid over het plein. De fietsen-

stalling is verplaatst en op dit moment worden er achter de 

school groentetuintjes gerealiseerd.  

Ook is er een pad aangelegd tussen de bomen achter de nest-

schommel. Wanneer dit af is, kunnen leerlingen hier ook gebruik 

van maken tijdens de pauze. Lekker de natuur in!  

 

 

Koningsspelen 2020 

In de agenda stond dat de Koningsspelen op vrijdag 24 april 

zou zijn. Dit is een vergissing. De landelijke Koningsspelen zal op 

vrijdag 17 april plaatsvinden. Inmiddels hebben wij dit in de 

agenda aangepast. Wij verwachten op school te blijven. Meer 

informatie volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutengesprekken 

Maandag 2 maart t/m donderdag 5 maart zijn er weer 10-mi-

nuten gesprekken. Vanaf zondag 23 februari 19.00 uur kunt u 

inschrijven via de schoolapp. Dit kan tot zondag 1 maart 17.00 

uur! Heeft u problemen met inschrijven? Of werkt de schoolapp 

niet naar behoren? Graag bellen of langskomen. Dan wordt het 

meteen verholpen. 

Deze ronde zijn de 10-minutengesprekken verplicht, dus wij ver-

wachten dat alle ouders zich (op tijd) inschrijven. 

 

Adviesgesprekken groep 8 

Volgende week krijgen alle leerlingen uit groep 8 hun definitieve 

advies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Tijdens 

dit gesprek wordt naast het advies, ook de voortgang van de 

leerlingen besproken. Hierdoor is het voor ouders niet verplicht 

om zich in te schrijven voor de 10 minutengesprekken na de va-

kantie. Bij vragen over het rapport mogen zij met de leerkracht 

een afspraak maken voor een gesprek. 

 

Agenda 

Maandag 10 februari: groep 8 adviesgesprekken 

Dinsdag 11 februari: groep 8 adviesgesprekken 

Woensdag 12 februari: groep 8 adviesgesprekken 

Vrijdag 14 februari: groep 7 Zwem5kamp! 

Vrijdag 14 februari: groep 1 t/m 4 vrij 

Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari: voorjaarsvakantie 

 

 

 


