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Belangrijke data 
   
29 maart-2 april Paasvakantie 
5 april   Tweede Paasdag 

 

Hoofdluis 
We vragen uw aandacht voor het controleren van uw kind(eren) op het hebben van hoofdluis. In deze 
periode van de maatregelen rondom Corona, lukt het ons niet om op school de kinderen te 
controleren. Deze link: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen vindt u meer 
informatie over het controleren en ook een instructiefilmpje. We vragen nadrukkelijk uw 
medewerking en uw kind(eren) deze week even goed te controleren. Dank u wel! 

 

Rapport 
Eerder lieten we u weten dat de rapporten die gepland stonden in februari uitgesteld werden in 

verband met de lockdown. Momenteel wordt er door de leerkrachten hard gewerkt aan de rapporten. 

Vrijdag 9 april zullen de kinderen hun rapport mee naar huis krijgen. Ouders krijgen daarna de 

gelegenheid dit rapport te bespreken met de leerkracht. Hierover ontvangt u later meer informatie. 

 

Buiten Beter 
We zijn als school druk bezig met het 
thema rondom de groene wereld. Met 
name het goed omgaan met onze 
omgeving staat hierin centraal. Komt u nu 
zelf zaken tegen in de wijk en de omgeving 
van school die niet deugen (zwerfafval, 
kapotte straattegels, vernielingen van 
materiaal), dan kunt u die melden via de 
app: BuitenBeter. De melding komt dan 
direct bij de gemeente Eindhoven terecht. 
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Reservekleding 
De laatste tijd merken we dat bij “kleine ongelukjes” bij de kleuters niet alle kinderen reservekleding in 
hun tas hebben. Wij kunnen de kinderen dan niet verschonen.  Het is fijn als ieder kind een schoon 
setje ondergoed, bovenkleding en sokken in zijn tas heeft. Wij doen na het verschonen de vieze 
kleding in een zak en deze krijgt u mee naar huis. Dank u wel voor uw medewerking! 
 

Nieuws van de mediacoach 
In de bijlage bij deze Infora vindt u het nieuws van onze mediacoach, onder andere over de 
bibliotheek en het over het omgaan met (sociale) media. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hartelijke groet, Maartje en Martijn 


