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Iedere donderdag koffieochtend !!   
 

Iedere donderdagochtend van 08.30u tot 10.00u staat in de ouderkamer de 
thee en koffie voor u klaar. Ook staat er iedere week iets anders op het 
programma. De ene keer is het iets creatiefs, de andere week iets 
informatiefs en we proberen op de laatste donderdag van de maand samen te 
koken.  
 
 

Wat we als school erg belangrijk vinden is dat ouders elkaar deze ochtend kunnen ontmoeten, van 
elkaar kunnen leren en dat we ook delen met elkaar. Dit kan op veel verschillende manieren zijn. 
          
Heeft u tijd, kom dan zeker eens een bakje thee of koffiedrinken. U bent 
namelijk van harte welkom. Dit geldt ook voor de ouders van Kindercrèche 
Vlashof. 
 
 

Programma koffieochtend in de maand mei       
                                                                            
Donderdag  12 mei   - Aandacht voor het Suikerfeest.   
                                    Wie het leuk vindt, mag iets lekkers te eten meenemen om samen te delen.  
                                    Iedereen is welkom en mag aanschuiven. 
                                  
                                  - Juf Ayse en de ouders Souad en Martijn zitten in de MR van school en komen  
                                    hier iets over vertellen. 
 
 

Donderdag 19  mei   - KOKEN  
                                    Vandaag gaan we samen verschillende hapjes maken. 
 
 

 

 
Voor al uw vragen over de ouderkamer mag u contact met mij 
opnemen. angela.mulders@tangent.nl 
 
Op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik 
vaak ook telefonisch te bereiken op 06-38875072 
 
Juf Angela 

 
 
 
 
 
 
 



 
Aanmelden Nederlandse les, computerles of de haak/brei les 
 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor de volgende lessen: 
 
De Nederlandse les is iedere maandag van 09.30u tot 11.30u. 
De computerles is iedere donderdag van 12.00u tot 13.30u 
 

De haak en brei les is iedere woensdag van 10.45u tot 11.15u. 
Tijdens deze les zullen alleen opdrachten vanuit school gehaakt en gebreid gaan     

  worden. Denk hierbij aan prentenboekfiguren of poppenkleding voor in de huishoek  
  bij de kleuters.  
 
 

Bij iedere les  is oppas aanwezig voor eventueel jongere kindjes die nog niet naar school gaan. 

 
U kunt zich aanmelden bij juf Angela 
 

De naailes stopt definitief!  
 

Helaas is de opkomst aan ouders die graag naailes willen volgen te klein. 
We hebben hierdoor het besluit moeten nemen om te stoppen met het geven  
van deze les. 
We gaan nadenken of er andere activiteiten zijn waar ouders in geïnteresseerd zijn. 
Mocht uzelf ideeën hebben en deze willen delen dan mag dit bij juf Angela 

 
 
 

 

 

Bezoek Rooi Pannen 
 
Ouders van groep 6,7 en 8 zijn uitgenodigd om tijdens de koffieochtend op donderdag 9 juni een 
bezoek te brengen aan VO school de Rooi Pannen. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, doe 
dit dat nog snel. Uiterlijk vrijdagochtend moet het inschrijfformulier binnen zijn i.v.m. het regelen van 
het busvervoer. U kunt het formulier bij de leerkracht van u kind inleveren. Heeft u hier nog vragen 
over dan mag u deze altijd aan mij stellen. 

 
 

Ik hoop u weer snel te mogen ontmoeten in de ouderkamer! 

 

Lieve groet, 

Juf Angela 


