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Belangrijke data in februari 
8 februari 2023   Dag van de conciërge 
13 februari 2023  Studiedag; alle leerlingen vrij 
16 februari 2023  MR vergadering 
17 februari 2023  Carnaval; alle leerlingen om 12 uur uit 
18 t/m 26 februari 2023 Voorjaarsvakantie 
 

Carnaval 2023 
Niet alleen vrijdag 17 februari is een speciale dag, maar we vieren de hele week feest: 
 
Maandag 13 februari à Studiedag 
Dinsdag 14 februari à Pyjama dag 
Woensdag 15 februari à Raar-met-je-haar- dag 
Donderdag 16 februari à Andersom dag (kleren andersom aandoen). 
Vrijdag 17 februari à Verkleed naar school, carnaval op De Vlashof. 
 
Hulpouders gezocht! 
Vrijdag 3 februari. 
Wij gaan de school versieren voor carnaval van 13.45 uur tot 14.45 uur. Komt u helpen? Wij kunnen 
uw hulp heel goed gebruiken. 
Vrijdag 17 februari. 
Op vrijdag 17 februari vieren wij met de hele school carnaval. Wij maken hier één groot feest van! 
Hiervoor zijn wij dringend op zoek naar ouders die ons willen helpen. Komt u helpen van 08.30 uur – 
12.00 uur tijdens deze feestelijke ochtend? 
Komt u één of meerdere keren helpen? Wij zijn daar enorm blij mee! U mag zich opgeven bij de juf of 
meester van uw kind. Alvast heel erg bedankt voor uw hulp! 
 

Rode brieven 
Zoals u wellicht heeft opgemerkt, krijgen onze leerlingen geen rode brief meer mee naar huis als ze 

te laat op school zijn. In onze training van Executieve functies hebben wij als team het besef 

gekregen dat kinderen echt de hulp van jullie u als ouder en ons nodig hebben om de organisatie van 

het op tijd komen te managen. Wij zullen dus kinderen niet meer ‘straffen’ met een rode brief. Dit 

betekent dat wij u als ouder hard nodig hebben om kinderen te leren/ trainen om op tijd te komen. 

De leerkracht zal vanaf dit moment dan ook u benaderen als uw zoon/dochter de leerling te vaak te 

laat komt. 

Stichting Leergeld 
Helaas is Stichting Leergeld vanaf 1 januari 2023 ook gestopt met het betalen van kamp- en 

schoolreisgeld. U kunt dus als ouder hier geen aanvraag meer voor doen.  Wij gaan er als school voor 

zorgen dat alle activiteiten door kunnen gaan, dus dat dit geen consequenties heeft voor onze 

leerlingen! 
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