
Veschoningssetjes  
 
Het overkomt bijna alle jonge 
kinderen weleens: ‘een onge-
lukje’. Dat is helemaal niet erg, 
de juffen verschonen de 
kinderen met alle liefde. We zijn 
echter een beetje door onze 
veschoningssetjes heen. We ver-
zoeken u heel vriendelijk om na 
gebruik de setjes weer schoon 
terug te brengen naar school. 
Als u nog setjes ongebruikt in de 
kast hebt liggen dan houden we 
ons aanbevolen!   
 

Contactavonden! 
Op 27 en 28 maart staan de con-
tactavonden gepland. Denkt u 
eraan het blauwe briefje mee te 
geven!  
 

Er voltrekt zich op dit moment in 
grote delen van Afrika een ramp. 
Een hongersnood bedreigt 
miljoenen mensen. Als school 
willen we ook een klein steentje 
bijdragen om de nood van onze 
verre medemens te lenigen. 
Maandagmorgen is het zen-
dingsgeld bestemd voor de geza-
menlijke actie van de kerken. Het 
Christelijk Noodhulpcluster be-
staat uit Dorcas, Red een Kind, 
Tear, Woord en Daad en ZOA.  
We hopen op een mooie op-
brengst! 
 

Schoolfotograaf 
 
Aanstaande dinsdag D.V. 21 

maart, komt de schoolfotograaf 

weer langs. Van alle kinderen 

wordt er een portret gemaakt. 

Wilt u de kinderen fleurige 

kleding laten aantrekken? Na 

schooltijd is er weer de mo-

gelijkheid om met de rest van 

het gezin op de kiek te gaan. 

 

Studiedag 5 april 

Op 5 april is de school gesloten 

in verband met een studiiedag. 

We gaan ons op deze dag voor-

al buigen over de leerlijnen van 

rekenen/wiskunde.  

  

 
 

Fancy Fair! 
Speeltoestellen speello-

kaal 
 
Bij het wegbrengen  van 
de kleuters naar hun lo-
kaal, gaan er nogal eens 
peuters spelen op de 
toestellen in het gym-
zaaltje. Aangezien er 
geen toezicht van school 
is, vinden we dat best 
spannend. Als school 
kunnen we hier geen 
verantwoorde l i jkhe id 
voor dragen. We vragen 
u dus vriendelijk, maar 
ook dringend om de peu-
ters niet te laten spelen 
op de toestellen in het 
speellokaal! 
 

We hebben officeel 
nog geen uitslag ge-
meld van de op-
brengst. Netto heeft 
deze dag ruim € 
5.000,- opgebracht, 
een prachtig resul-
taat! We zijn er erg 
blij mee. Naast de 
mooie opbrengst is 
het ook een hele fijne 
dag geweest. 

19 MAART 2017 

 NIEUWSBRIEF 

De kinderen hebben 
bij de voorbereiding 
en de uitvoering van 
de Fancy Fair een be-
langrijke rol ge-
speeld. Wat ons be-
treft hebben ze dat 
fantastisch gedaan. 
We bedanken bij de-
ze ook onze voortref-
felijke oudercommis-
sie!  


