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Nieuwsbrief 11 
14 februari 2020 
 

Voorjaarsvakantie  
Zaterdag 22 februari a.s. begint de voorjaarsvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 2 
maart om 08.30 uur op school terug. Iedereen een fijne vakantie!  
 

Schriften kijken  
Maandag 2 maart a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de 
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken. 
 

Sportdag/Koningsspelen/Spaardoel  
De sportdag voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zal dit jaar worden gehouden op 17 april a.s. 
bij Fortius, aan de Noordendijk. Anders dan in vorige jaren combineren we deze sportdag met de 
Koningsspelen en koppelen we er ook een Spaardoelactie aan! We pakken dus groot uit! Wat alvast 
handig is om te weten (en te noteren): we zoeken voor deze dag ouders die willen helpen. U kunt 
zich komende week bij de leerkracht van uw kind opgeven.  
Deze feestelijke, sportieve dag begint voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om 08.45u; dan 
melden ze zich bij hun eigen leerkracht, evenals de hulpouders die zich hebben opgegeven.  
Voor de kleuters stellen we voor deze dag ook een speciaal programma samen; meer informatie 
hierover zullen we in de volgende nieuwsbrief publiceren.  
Alle kinderen zijn om 12.00 uur uit, ’s middags zijn ze vrij. We hopen op een gezellige en vorstelijke 
dag! 
 

Nieuws van de sportcommissie 
De nieuwsbrieven volgen elkaar snel op en zo ook de sporttoernooien! Op woensdag 29 januari heeft 
een aantal leerlingen meegedaan aan de clinic klimmen. Iedereen is heelhuids beneden gekomen! 
Ook is het volleybaltoernooi afgelopen woensdag begonnen met de groepen 7 en 8; woensdag a.s. 
speelt 1 team met kinderen uit de groepen 5 en 6 het volleybaltoernooi nog. In maart vinden de 
zwemsporten en het hockeytoernooi plaats. Inschrijvingen hiervoor zijn al gesloten. Maar in april is 
er het voetbaltoernooi, waarvoor de leerlingen zich nog kunnen inschrijven t/m maandag 17 februari 
a.s. De indeling van de voetbalteams is elk jaar een enorme puzzel waarbij de sportcommissie zo 
goed mogelijk rekening houdt met de belangen van alle leerlingen. Het is tenslotte de bedoeling dat 
iedereen een leuk voetbaltoernooi beleeft. Het uitgangspunt is om zoveel leerlingen uit dezelfde klas 
bij elkaar in een team te plaatsen, maar een garantie geven dat dat ook in alle gevallen lukt, kunnen 
we helaas niet. Wij wensen iedereen weer veel succes en vooral plezier bij de toernooien.  
 

Belangrijke data 
19 februari: Verjaardag leerkrachten groepen 3. 
22 februari t/m 1 maart: Voorjaarsvakantie. 
06 maart: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
20 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
27 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
02 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7. 
03 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
09 april: Paasviering en lunch op school (alle leerlingen om 13.00 uur vrij). 
10 t/m 13 april: Paasvakantie. 
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14, 15 en 16 april: Centrale Eindtoets groepen 8. 
17 april: Koningsspelen/Sportdag/Spaardoelactie. 
17 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.  
21 april: Studiemiddag team (alle leerlingen ’s middags vrij). 
25 april t/m 10 mei: Koningsdag/Meivakantie. 
 


