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Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

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  

Ma. 27 febr. t/m 

vrij. 3 maart 

Voorjaarsvakantie  

Woe. 8 maart *Luizencontrole  

*Gemeentelijke ronde 

voorleeswedstrijd gr. 6-7-8 

Woe. 15 maart *Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

*MR/OR vergadering 

Ma. 13 maart Gastles van juf Mariejanne 

(GVO) voor gr. 4 t/m 7 

Don. 16 maart Kangoeroewedstrijd (reken-

wedstrijd op school) 

Vrij. 17 maart *Nieuwsbrief 

*Opschoondag  

*Nationale pannenkoeken 

dag 

Ma. 20 maart *gastles ‘teken en eiken-

processie rups’ voor gr. 6-7-8 

*GMR vergadering 

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

Ma. 27 maart Theoretisch verkeersexamen 

Groep 7-8 (op school) 

Woe. 29 maart Grote rekendag 

Don. 30 maart Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 31 maart *Nieuwsbrief 

*Vergadering leerlingenraad 

Di. 4 april Nationale buitenlesdag 

Woe. 5 april Paasontbijt + eieren zoeken 

(OR regelt dit) 

Don. 6 april Feestelijke ouderavond 

Vrij. 7 -10 april  Paasweekend  

 

Nieuwe bestuurder 

Op 1 februari is Bas Guchelaar, onze nieuwe 

bestuurder, gestart bij Wolderwijs. Op dit moment zit 

hij in de kennismaking met alle beleidsmedewerkers 

en directeuren. Na de voorjaarsvakantie maakt hij 

ook een rondje langs alle locaties om met de teams 

kennis te maken. Mijn eerste indruk is goed. Hij is een 

prettige en plezierige man. We gaan een mooie 

samenwerking tegemoet. Fijn voor Wolderwijs dat we 

weer een bestuurder hebben. 

Nieuwe leerlingen 

Owen Mulder, hij wordt 11 

april 4 jaar. Hij woont nu 

nog in Koekange, maar 

gaat verhuizen naar 

Oosteinde en komt bij ons 

op school. 

 

 

Nationale pannenkoekendag 

Op vrijdag 17 maart is het nationale pannenkoeken 

dag. Hier gaan we op school 

natuurlijk aandacht aan 

besteden, want: wie houdt er 

nou niet van pannenkoeken! 

Wie wil ons helpen met bakken?  

Graag even doorgeven aan de 

leerkracht. Voor ingrediënten 

wordt gezorgd. 

 

Opschoondag  
Op zaterdag 18 maart is de landelijke opschoondag. 

Vrijdag 17 maart (vanaf ±12.30 uur) willen we, samen 

met de kinderen, het plein en rondom school / 

omgeving opschonen.  

Wat extra paar handen is altijd welkom, dus ben je in 

de gelegenheid om te helpen, laat het even weten 

op school. 
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Feestelijke ouderavond  

Op donderdag 6 april hebben we onze feestelijke 

ouderavond gepland. Hoe de invulling hiervan 

precies zal zijn weten we nog niet, maar dat laten we 

jullie zo spoedig mogelijk weten. Het kan zijn dat de 

kinderen dan die dag (net als afgelopen jaar) op 

een ander tijdstip dan 8.30 uur op school worden 

verwacht (bv. pas vanaf 12.30 uur). Wordt vervolgd 

dus. 

 

 

Vakantie 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe. Even 

bijkomen en genieten van andere dingen. We zien 

jullie graag weer op maandag 6 maart. 

 

 
 

 


