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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 zijn die terug te vinden in de 

activiteitenlijst in deze nieuwsbrief.  

 

Datum Activiteit  

Woe. 10 en vrij. 12 

maart 

Adviesgesprekken voortgezet 

onderwijs groep 8 leerlingen 

en hun ouder(s) 

Vrij. 19 maart Nieuwsbrief  

Ma. 22 maart  GMR vergadering 

Woe. 24 maart Grote Rekendag ‘Op reis’ 

Vrij. 26 maart Leerlingenraad vergadering 

22 t/m 26 maart Week van het geld 

Do. 1 april Feestelijke ouderavond?(ovb) 

Vrij. 2 april Goede vrijdag, vrije dag 

Ma. 5 april 2e paasdag, vrije dag 

6 t/m 16 april Contactgesprekken groep 1 

t/m 7 

Woe. 7 april Inloop CJG (ovb) 

Do. 8 april Peuterochtend 10-12 uur 

(ovb) 

Vrij. 9 april Nieuwsbrief  

Ma. 12 april Ouderraadsvergadering  

Di. 13 april *Nationale buitenlesdag 

*MR vergadering 

Di. 20 april  GMR vergadering 

Di.20-woe.21 april Cito eindtoets (ovb) 

Vrij. 23 april Nieuwsbrief  

Di. 27 april Koningsdag; leerlingen vrij 

Vrij. 30 april Sportdag op eigen school 

Ma. 3 t/m 7 mei Meivakantie  

Zat. 8 mei Bloemetjesmarkt  

Woe. 12 mei Inloop CJG (ovb) 

Do. 13, vrij 14 mei Vrije dagen 

 

Even voorstellen 

Hi, ouders van de lieve kids van groep 

1, 2, 3 en 4! 

 

Ik ben juf Kirsten en vervang juf Saskia tijdens 

haar zwangerschapsverlof. Ik ben op woensdag 

en vrijdag op de Wezeboom. 

Maar wie is juf Kirsten verder.. Ik woon samen 

met mijn man en kids in Meppel. Ik heb twee 

jongens van 2,5 en 1 jaar. Naast het juf zijn, 

fotografeer ik graag en hou ik er van lekker met 

de kids op pad te gaan. Nu in corona tijd is dit 

vooral naar het bos. 

 

De eerste twee dagen zitten erop met de 

kinderen. Ik heb er zin in er met elkaar een mooi 

schooljaar van te maken.  

 

Groetjes, 

Juf Kirsten 
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Bericht namens de ouderraad  

Binnenkort wordt de jaarlijkse ouderbijdrage 

geïncasseerd (de meesten van jullie hebben 

hiervoor een automatische incasso afgegeven). 

 

 

 

 

 

 


