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In deze eerste INFO van het 

nieuwe jaar wensen wij 
iedereen namens ons hele 
team een heel GELUKKIG, 

GEZOND en LIEFDEVOL 
2023!!! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Invalidenparkeerplaats  
 

Vóór onze school is een invalidenparkeerplaats. We brengen dit in deze INFO onder de 
aandacht omdat deze plek soms ten onrechte wordt gebruikt waardoor 
ouders/verzorgers die deze plek nodig hebben, deze niet kunnen gebruiken. Parkeren 
op deze plek zonder invalidenparkeerkaart is niet toegestaan en kan u een hoge boete 
opleveren (circa € 220).  Handhaving zal regelmatig controleren om erop toe te zien 
dat de parkeerplaats op de juiste manier gebruikt wordt.  

 

 
 
 
 
Weeksluiting groep 4, 6 & 8 
 
Volgende week vrijdag 20 januari hebben we om 13:30 uur (dus niet om 
08:45 uur) de weeksluiting van de groepen 4, 6 en 8 op onze 
hoofdlocatie. Publiek is hierbij van harte uitgenodigd!   
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In dit nummer: 
 

• Gelukwensen voor 2023 

• Aandacht voor de invalidenparkeerplaats 

• Weeksluiting groep 4-6-8 

• Rekenles in groep 7 

• Laatste kans om u in te schrijven voor de 
oudercarrousel 
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Rekenles in groep 7 

 

 

De afgelopen weken hebben we in de rekenlessen veel nieuwe en 

best moeilijke rekenstof behandeld. Hoe fijn is het dan om een paar 

lessen handelend bezig te mogen zijn tijdens het rekenen? Daarom 

werken we een aantal keer per jaar aan het zogenaamde Rekenlab 

op onze school.  

 

Gisteren hebben de kinderen in onze klas gewerkt over en aan de 

Möbiusring. Vandaag hebben gepraat over ruimtelijke figuren en 

zijn snel aan de slag gegaan met achthoeken. De uitslag zelf knippen 

en bouwen en vervolgens m.b.v. ruimtelijk inzicht bepalen welke 

cijfers op welk vlak thuishoren. Leerzaam maar ook zeker erg leuk 

om mee bezig te zijn! 

 

Ouders van onze leerlingen kunnen vanmiddag mooie achthoeken verwachten, want de kinderen 

mogen ze mee naar huis nemen. Maandag gaan we aan de slag met de Hexaflexagon.  

 

 

Maar eerst even lekker uitrusten na een week hard werken in de groep 7, fijn weekend allemaal!  

Groetjes van Marijke en Liselotte, groep 7 

 

 
 

 
Oudercarrousel  
 
We hebben al heel veel aanmeldingen mogen ontvangen voor de  
 oudercarrousel op woensdag 25 januari.  
  
Inschrijven kan nog tot en met aanstaande maandag 16 januari!  
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