
 

 

Darwinjournaal 12, 13 februari 2020 
 

 

 

AGENDA 

  
  

14 februari 2020 Groep 1-2 vrij 

17 februari 2020 Groep 1-2 vrij i.p.v. 21 februari 2020 

18 februari 2020 Verslagavond 

19 februari 2020 Open podium groep 7/8 

20 februari 2020 Verslagavond  

21 februari 2020 Groep 1-2 naar school 

21 februari 2020 Carnaval op school 

21 februari 2020 Continurooster 

24 februari 2020 Carnavalsvakantie t/m 28 februari 2020 

02 maart 2020 Weer naar school 

03 maart 2020 Aanmelden VO groep 8 A t/m K 

04 maart 2020 Luizencontrole 

04 maart 2020 Meeneemkring groep 1 t/m 4 

05 maart 2020 Aanmelden VO groep 8 L t/m Z 

 

 



INFORMATIE 

❖ INTERNATIONALE CHARLES DARWINDAG 
 

Gisteren was het Internationale Charles Darwindag. 

We hebben ons deze dag ons laten verwonderen, net 

zoals Charles Darwin zich liet verwonderen door de 

verschijnselen in de natuur. Met veel plezier hebben 

alle kinderen gekeken naar een speciale Charles 

Darwin goochelshow.  

 

 

 

 

❖ UITSTAPJE LAATSTE SCHOOLJAAR  

Beste ouders/verzorgers, 

We hebben dit schooljaar nog enkele 

festiviteiten op het programma staan. Een 

daarvan is een uitstapje om het laatste 

schooljaar te vieren. Op dinsdag 23 juni 

willen we met alle kinderen van Darwin naar 

de Efteling gaan!  

Hierover volgt op een later tijdstip verdere informatie. Wat we voor een goede 

voorbereiding wel zouden willen inventariseren is of uw kind een abonnement heeft. Zo ja, 

dan graag even doorgeven aan de leerkracht. Hartelijk dank!  

 

 

❖ OUDER- ENGUÊTE 

Vandaag krijgt u bij het verslag van uw kind opnieuw uw toegangscode waarmee u de 

ouder-enquête digitaal kunt invullen. Wij waarderen het enorm als u de tijd neemt om deze 

enquête in te vullen. Alvast bedankt voor de moeite! 

 

❖ KINDCENTRUM PANNENSCHUUR 

Op dit moment is er geen nieuws omtrent het samenvoegen van de scholen in de wijk 

Pannenschuur. Komende week zal de Projectgroep Onderwijs Pannenschuur weer bij elkaar 

komen. 

In het volgende Darwinjournaal hopen we meer informatie te kunnen geven over de 

personele keuzes en mogelijkheden binnen de nieuwe school. 

 



❖ SJORS SPORTIEF & SJORS CREATIEF 

 De boekjes van Sjors Sportief & Sjors Creatief worden in de loop van volgende week uitgedeeld 

op school.  Dit jaar nog dikker, met nog meer aanbieders én activiteiten dan vorige keer! 

 Sjors Sportief & Sjors creatief is een initiatief van de gemeente Oisterwijk/Natuurlijk Gezond 

Oisterwijk in samenwerking met Sportstimulering Nederland met als doel om jeugdigen op een 

leuke en laagdrempelige manier bekend te maken met het sportieve en culturele aanbod binnen 

de regio. Voor meer informatie: 

https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/ 

 

vriendelijke groeten, 

het team 

 

https://www.natuurlijkgezondoisterwijk.nl/


 


