
Goede Vrijdag 
Over twee weken komen 
we als school met alle 
groepen weer samen in de 
kerk om het lijden en 
sterven van de Heere 
Jezus te gedenken. Het is 
ieder jaar weer een in-
drukwekkend moment om 
met zovelen samen te 
zingen en te luisteren 
naar een Bijbelvertelling. 
U bent als ouders ook van 
harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn. We zijn 
die morgen iets eerder 
vrij, namelijk om 11.30 
uur! Houd u daar rekening 
mee? 
 

Aanstaande dinsdagmiddag 
D.V. 20 maart gaan we met 
de hele school het dorp 
opruimen. Voordat de lente 
daadwerkelijk aanbreekt, wil-
len we als school meewerken 
aan een opgeruimd dorp. Als 
u mee wilt helpen met de 
klas, dan mag dat natuurlijk; 
meldt u zich dan bij de 
leerkracht! Opruimen is één, 
het dorp schoonhouden is 
twee. Daar ligt voor iedereen 
een taak, maar zeker ook 
voor de kinderen: afval in de 
afvalbak en houd je dorp 
schoon!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactavonden 
 
Vandaag heeft uw kind zijn of 
haar rapport mee naar huis 
gekregen. Bij dat rapport zat 
een briefje waarop u aan kunt 
geven of u de juf of meester 
van uw kind wil spreken. Daar-
voor hebt u de gelegenheid op 
maandag 26 en dinsdag 27 
maart. We stellen het als team 
op prijs als u met ons wilt spre-
ken over uw kind. Het is im-
mers van het grootste belang 
dat we een open en goede 
communicatie hebben over hoe 
het er met uw kind voor staat. 
Schroom niet om het briefje in 
te vullen en mee te geven naar 
school!  
 
 
 

Schoolfotograaf 
Naam Vereniging 

De vereniging voor Scho-
len met de Bijbel Alblas-
serwaard heeft een naam 
gekregen: Karakter. 
Hieronder ziet u het logo 
van de vereniging. Bin-
nenkort lanceren we de 
naam voor de buiten-
wacht; u mag als ouders 
alvast kennis nemen van 
deze naam en dit logo. 
 

Een paar zeer opletten-
de ouders hebben ons 
erop gewezen dat de 
datum van de schoolfo-
tograaf verschoven is in 
de jaarkalender. Dat 
klopt; aanstaande dins-
dag is er voor de Inter-
ne Begeleiders en di-
recteuren uit de regio 
een Open Dag voor het 
SBO. We dachten dat 
het allemaal wel erg 
rommelig zou worden  
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als dan ook de foto-
graaf langs komt. 
Daarom hebben we 
deze activiteit een paar 
weken opgeschoven en 
wel naar 24 april 2018!   
Tegen die tijd zullen 
we u er wel weer aan 
herinneren! 


