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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief! 

Afgelopen woensdag hebben we het eerste inloopmoment van dit schooljaar georganiseerd en 

dit was succesvol! Fijn dat er zoveel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s aanwezig waren.          

We merkten aan de kinderen dat ze het erg leuk vonden om te vertellen over hun klas en over 

hun werk. Op vrijdag 9 juni is het volgende inloopmoment. 

 

Actie voor Turkije en Syrië                                                                

Kinderen van groep 8 hebben een flessenactie gehouden om geld in te zamelen voor Giro555 

voor Turkije en Syrië. De actie is goed verlopen en inmiddels is er al een bedrag van zo’n 200 

euro opgehaald! Maar er zijn nog meer lege flessen opgehaald, dus het bedrag zal nog 

oplopen. 

Al vast bedank voor jullie inzet groep 8! 

 

 

 

 



 

Vragenlijst tevredenheid 

Voor de voorjaarsvakantie heeft u een mailtje ontvangen met een link om de 

tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Op dit moment is er nog maar een respons van 28%. Dit is 

erg laag. U heeft nog t/m 24 maart de tijd om de vragenlijst in te vullen. Voor ons belangrijk, 

want met uw feedback kunnen wij ons zelf weer verbeteren. 

Al vast bedankt! 

 

INDIGO 

In de bijlage van deze nieuwsbrief ziet u een nieuwsbrief van INDIGO 

Wat voor organisatie is Indigo preventie eigenlijk? Indigo preventie is al jarenlang een actieve 

organisatie in Rotterdam en omliggende gebieden (zoals Hellevoetsluis, Brielle, Spijkenisse) die 

zich inzet voor kinderen en volwassenen op het versterken van mentale gezondheid. Zo geven wij 

jaarlijks trainingen en individuele begeleidingen die gericht zijn op het ontwikkelen van 

vaardigheden. Hierover kunt u meer lezen in de bijgevoegde nieuwsbrief. 

 

Vakantierooster 

Het vakantierooster voor schooljaar 2023-2024 kunt u vinden op onze website.  

Het vakantierooster is een rooster dat afgestemd wordt voor onze hele regio. Dit is niet 

automatisch het rooster volgens de landelijke richtlijnen. Gebruik daarom altijd onze 

jaarkalender die u elk schooljaar ontvangt en ook op onze website te vinden is. 

De planning voor de komende periode kunt u lezen onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 

 

 

Planning: 

- Invullen vragenlijst tevredenheid t/m vrijdag 24 maart 2023 

- Paasweekend van vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

-“Meivakantie” van zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 

 

 

 

                                                                                                              

 


