
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 februari 2020 

TIP 

Tijdens de ouderbijeenkomst van 21 januari 

werden tips en informatie gegeven hoe ouders 

goede afspraken kunnen maken met hun 

kinderen over zakgeld en wat de richtlijnen zijn 

vanuit het Nibud. Deze kunt u terugvinden op: 

https://www.nibud.nl/consumenten/zakgeld/ 

Ziekte onder personeel 

We hebben op dit moment een aantal zieke 

personeelsleden. We doen ons best om alle 

groepen verantwoord te bezetten. Helaas lukt 

dit niet altijd. We hopen op uw begrip.  

 

Theater: “Voor je het weet zijn ze groot” 

Opvoeden is lastig. 

Kom daarom naar het theater.  

Het is grappig en vooral heel handig. 

Kom voor tips over opvoeden naar deze ouderbijeenkomst. 

Tijdens een interactieve voorstelling worden grappige situaties 

nagespeeld tussen ouder en kind. U kunt meelachen, meedenken 

en meepraten over hoe u uw kind gezond en positief opvoedt. 

Ouders kunnen tips geven die de acteurs direct naspelen. Zo 

hoort en ziet u ook hoe andere ouders dat doen.  

Wanneer: Donderdag 12 maart 2020 

Tijd: 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) 

Waar: De Brede School Fiep Westendorp, speelzaal 

Wilt u er ook bij zijn? U krijgt binnenkort een uitnodiging van uw 

zoon of dochter. Hieraan zit een strookje om u aan te melden. 

Lever dit voor 2 maart in de box op de balie.  

Er is plaats voor 70 ouders.  

Aanmelden kan ook via info@p-a-w.nl 

 

Kettingreactie bij kleuters: hulp gezocht 

Op vrijdag 14 februari wordt het thema techniek bij 

de kleuters afgesloten met een grote kettingreactie 

in de speelzaal.  We zijn nog op zoek naar ouders 

die het leuk vinden om te helpen met het bedenken 

en neerzetten van een kettingreactie. Als u wilt 

helpen, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van 

uw kind. Om 14.30 uur is de kettingreactie voor alle 

kleuters en hun ouders te bewonderen.  

 

Roostervrije week en oudergesprekken 

Op maandag 17 februari begint de krokusvakantie. De 

week na de krokusvakantie is er een roostervrije week. 

De kinderen zijn dan vrij, maar de leerkrachten zijn aan 

het werk. We hebben die week onder andere een 

studiedag en de oudergesprekken worden gevoerd. 

De kinderen starten weer op maandag 2 maart.  

 

https://www.nibud.nl/consumenten/zakgeld/

