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Belangrijke data in februari 
11 februari    Studiedag (alle leerlingen vrij) 
14 februari   Studiedag(alle leerlingen vrij) 
15 februari    MR 
18 februari   Rapport 1 mee 
21 t/m 25 februari  Rapportgesprekken 
25 februari   Carnaval (leerlingen om 12 uur uit) 
26 februari t/m 6 maart  Voorjaarsvakantie 
 

Carnaval 
In de week van 21 februari vieren wij op De Vlashof carnaval.  
Elke dag vieren we een klein beetje carnaval en op vrijdag hebben we groot feest in de 
eigen klas.  
 
Maandag:  we maken zelf slingers in de klassen om de school te versieren. 
Dinsdag:  alle kinderen mogen in pyjama naar school komen; pyjamadag 
Woensdag:  raar-met-je-haar-dag. Alle kinderen mogen iets geks met hun haar doen 
Donderdag:  andersom-dag. Alle kinderen mogen hun kleren andersom aan doen.  
Vrijdag:  iedereen verkleed naar school. We vieren feest in de klas. En er is een 

verkleedwedstrijd! 
 
Op vrijdag krijgen we ook ontbijt op school. We willen alle kinderen vragen om hun eigen 
bord, bestek en beker mee te nemen.  
 
Wij hebben heel veel zin in carnaval! Alaaf!  

 

Geslaagd!!! 
Ook dit schooljaar kregen de kinderen uit groep 7 en 8 de kans om als 

naschoolse activiteit een gratis typecursus te volgen. Een cursus waar ze 

straks op de middelbare school en in hun verdere leven vast nog veel 

plezier van gaan ervaren. Rond de herfstvakantie zijn we met deze cursus 

gestart. De eerste 2 certificaten hebben we deze week al mogen 

uitreiken aan Daliano en Benjamin uit groep 7.  

Zij zijn als eerste geslaagd en mogen trots zijn op 

zichzelf!! 
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Corona 
Het is een heftige periode door corona. Veel besmettingen onder leerlingen en leerkrachten zorgt 

ervoor dat er weinig stabiliteit en structuur is voor iedereen. Dit is enorm vervelend en ook totaal 

geen wenselijke situatie. Het aangepaste beleid geeft al wat meer ruimte, maar tegelijkertijd ook 

meer risico. We hopen dan ook dat we deze periode samen met u zo veilig mogelijk kunnen laten 

verlopen voor zowel de leerlingen als alle medewerkers van de Vlashof. 

Op deze site kunt u alle maatregelen nogmaals doorlezen: 

Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs | Coronavirus COVID-19 | 

Rijksoverheid.nl 

Inzamelen batterijen 
Sinds kort zamelen we lege batterijen in! Zo zorgen we voor een beter milieu én sparen we, als 
school, met de ingeleverde batterijen een mooi geldbedrag bij elkaar. Dit bedrag kunnen we weer 
goed gebruiken voor onze leerlingen voor bijvoorbeeld springtouwen, tablets of andere 
schoolspullen. Hoe meer ingeleverde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag!  
In de aula is de inzamelbak voor lege batterijen te vinden! 
 

Textielbak 
Op onze school is een permanente textielbak aanwezig! Mocht uw textiel hebben dan kunt u dat 
inleveren bij Jolanda. Met het opgehaalde textiel verdienen we geld, wat we weer ten goede laten 
komen voor onze leerlingen! 
 

 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

