
 
Yes, vanaf maandag 4 april gaat voor alle ouders onze  

ouderkamer weer open! 

 
 
De volgende lessen in de ouderkamer gaan weer van start: 
 
Maandag 4 april  09.30u tot 11.30u  Nederlandse les  
 
 
 
 
Woensdag 6 april  10.45u tot 12.15u  Breien en haken                                                                              
                                                                      (voor school)  
 
 
 
 
Donderdag 7 april    12.00u tot 13.30u  Computerles  
 
 
Voor de naailes gaan we eerst inventariseren hoeveel ouders hier nog aan deel willen nemen.  
Op dit moment zijn dit er te weinig om deze les door te laten gaan. Hier volgt later een bericht over. 

 
 

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:                                                                                  
Donderdag   7 april   Elkaar weer ontmoeten, gewoon gezellig bijkletsen!! De Ramadan is gestart. 
 
Donderdag 14 april   Actief met elkaar in gesprek d.m.v. stellingen. Kijken waar we graag met elkaar  
                                  over willen praten in de ouderkamer. 
 
Donderdag 21 april   Maike van Wonen Breburg komt op bezoek in de ouderkamer. We gaan het  
                                 hebben over….."Hoe kan ik zuinig, gezond en energiebewust wonen? Tips    
                                 voor in en om huis". 



Plantenactie  
 

 
 
Wauw, wat zijn wij trots op alle kinderen en ouders die zich zo goed voor 
onze plantenactie inzetten. We zien zoveel enthousiaste kinderen, sommige 
blijven om extra bestellijsten vragen.  Onze complimenten!  
 
                                                                                                            
 

 
De actie loopt tot maandag 4 april.  
Hierna kan er niet meer besteld worden.  
Zorg dat op tijd alle bestellijsten en geld zijn ingeleverd bij de 
leerkracht. Geldzakjes die niet gebruikt zijn zien wij graag weer 
terug op school zodat we deze volgend jaar weer kunnen gebruiken. 
 
 

 
 

Let op!!     De plantjes worden eerder uitgedeeld!!  
 
 

Wegens omstandigheden hebben wij besloten om de plantjes eerder te laten bezorgen.  
Op dinsdag 19 april (op de studiedag) kunt u tussen 15u en 18u samen met uw kind de plantjes 
ophalen die uw kind heeft verkocht.  
De plantjes zullen op het schoolplein worden uitgedeeld. U hoeft niet aan te bellen. De poort van 
de school is open.  
 
Mocht u de plantjes niet binnen deze tijd op kunnen halen, dan kunt u dit laten weten aan  
Meneer Ernst of aan juf Angela. Graag voor dinsdag 12 april. 
  



 

 

 

 


