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In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen 

alle ouders een papieren versie van de jaarkalender.  

Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zijn die 

terug te vinden in de activiteitenlijst in deze 

nieuwsbrief. 

 
 

Datum Activiteit  

Di. 31 jan. OR vergadering 

Don. 2 febr. Studiedag lkr; lln vrij!!! 

Vrij. 10 febr. *Nieuwsbrief 

*Vergadering leerlingenraad 

Ma. 13 febr. GMR info-avond 

Woe. 15 febr. Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

Vrij. 17 febr.  1e rapport mee 

v.a. ma. 20 feb Rapportgesprekken  

Don. 23 febr. Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 24 febr. *Nieuwsbrief 

*Tosti dag 

Ma. 27 febr. t/m 

vrij. 3 maart 

Voorjaarsvakantie  

Woe. 8 maart *Luizencontrole  

*Gemeentelijke ronde 

voorleesdagen gr. 6-7-8 

Woe. 15 maart *Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

*MR/OR vergadering 

Don. 16 maart Kangoeroewedstrijd (reken-

wedstrijd op school) 

Vrij. 17 maart *Nieuwsbrief 

*Nationale pannenkoeken 

dag 

Ma. 20 maart GMR vergadering 

Vrij. 24 maart Bezoek groep 3-4-5 boerderij  

Ma. 27 maart Theoretisch verkeersexamen 

Groep 7-8 

Woe. 29 maart Grote rekendag 

Don. 30 maart Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 31 maart *Nieuwsbrief 

*Vergadering leerlingenraad 

 

Muzieklessen 

Vanaf dinsdag 31 

januari komt juf Lauri 

Bruins muzieklessen 

verzorgen op school. 

Ze komt in alle 

groepen. Dit gaat via 

‘Cultuur Klik’ 

(voorheen Scala). 

 

Bezoek boerderij familie Wind 

De kinderen van groep 3-4-5 zijn uitgenodigd om 

vrijdag 24 maart ’s middags op bezoek te komen bij 

de familie Wind aan de Hardenweg. Hier krijgen ze 

een soort gastles over de boerderij.  

 

Rapporten (reminder) 

Het duurt nog even, maar op vrijdag 17 februari 

krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 hun eerste 

rapport mee naar huis. Mocht het rapport van jullie 

zoon/dochter nog thuis liggen, willen jullie deze dan 

meegeven naar school? Dan kunnen wij hem t.z.t. 

invullen. 

De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen in februari geen 

rapport. Wel is er de mogelijkheid om een 

contactgesprek te hebben met de leerkracht. De 

contactgesprekken vinden plaats in de week voor de 

voorjaarsvakantie. Via Parro kan er ingeschreven 

worden welke dag en tijdstip jullie het beste past, 

hiervoor komt nog een uitnodiging.  

 

Bijlage: 

- JOGG weetje februari 
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