
 
 

 

 



 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Warme truiendag 

Vrijdag 10 februari is het warme 

truiendag. Trek je mooiste (dikke) trui 

aan, doe mee aan de modeshow 

tijdens de weeksluiting en ding mee 

naar de hoofdprijs! 

“De groenste energie is de energie die 
je niet gebruikt. Onder dit motto 
nemen elk jaar weer vele 
honderdduizenden Nederlanders 
actief deel aan Warmetruiendag. Op 
deze nationale dag van de 
energiebesparing zetten mensen de 
thermostaat massaal minimaal één 
graad lager en besparen zo, per 
graad, 6% energie en dus 6% CO2. De 
trui staat op deze dag symbool voor 
wat we samen zélf kunnen doen om 
de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen.”  
www.warmetruiendag.nl  

 
 

 

Koffie-uurtje 

Het koffie-uurtje van woensdag 8 

maart wordt verplaatst naar dinsdag 

7 maart. Het onderwerp van deze 

keer is ‘spelling’.  

 

 

 

Verkeerssituatie rondom de school 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor 

het volgende: 

In het schema onderaan de 

nieuwsbrief ziet u de verkeerssituatie 

rondom de school. Wilt u zich houden 

aan dit schema? Op het grasveld 

naast de school kunt u ook uw auto 

parkeren. Het zou fijn zijn als de 

auto’s schuin ingeparkeerd worden. 

Op deze manier kunnen er meer 

auto’s naast elkaar staan. Tevens 

vragen wij u zich te houden aan de 

maximumsnelheid van 30 km/u die in 

de wijk geldt. Vriendelijk bedankt 

voor uw medewerking! 

 

Rooster weeksluitingen tot de 

meivakantie 

Vrijdag 03-03 Jarigen/diploma’s 

Vrijdag 10-03 Groep 6/7/8 

Vrijdag 17-03 Jarigen/diploma’s 

Vrijdag 24-03 Groep 1/2 Bijen 

Vrijdag 31-03 Jarigen/diploma’s 

Vrijdag 07-04 Groep 1/2 

Dolfijnen 

Vrijdag 14-04 Goede vrijdag – 

leerlingen vrij 

Vrijdag 21-04  Jarigen/diploma’s 

 

Nieuws uit de groepen: 

Groep 1/2 

Maandag 13 februari komt om 10:00 

uur een echte ambulance bij ons op 

school. Alle peuters & kleuters mogen 

een kijkje nemen in de ambulance.  

 
In de klassen wordt ook flink 

geknutseld aan echte ambulances. 

Nummer 22 

8 februari 2017 

Agenda: 

 Donderdag 09-02 

Rapportgesprekken 

 Vrijdag 10-02 

WARME TRUIENDAG 

& Weeksluiting jarigen en 

diploma’s 

 Maandag 13-02 

Groep 3/4/5 gastles ICO – 

muziek 

 Dinsdag 14-02 

-Hilde afwezig i.v.m. 

opleiding 

-groep 3/4 geen gym 

 Woensdag 15-02 

Onderbouwvergadering 

Aanwezigheid MIB-er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week, 
woensdag, donderdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of  studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

MIB-er Daniëlle 
Maandag 
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Groep 3/4/5 

Groep 3/4 dinsdag geen gym 

In verband met een sportdag van het 

AOC Terra is sporthal de Marsch 

dinsdag bezet. Groep 3/4 gaat deze 

dag dus niet naar gym. 

Groep 6/7/8 

Gezocht: vrijwilligers voor het 

verkeersexamen van groep 7/8! 

Dinsdagochtend 9 mei hebben de 

leerlingen van groep 7 en 8 het 

praktisch verkeersexamen. Hierbij 

gaan de leerlingen in tweetallen een 

route door het dorp fietsen, waarbij 

door vrijwilligers op verschillende 

posten wordt gekeken of ze zich aan 

(specifieke) verkeersregels houden. 

 

Ieder school moet zorgen voor een 

aantal vrijwilligers. In ons geval 

moeten wij zorgen voor 2 

vrijwilligers. U kunt zich opgeven bij 

meester Rik: 

rik.bergmann@primenius.nl 

 

Nieuws uit de OV 

Uitnodiging aan alle ouders.  

De oudervereniging heeft jullie nodig! 

De oudervereniging bestaat op dit 

moment uit 6 leden en het ziet er 

naar uit dat we over een tijdje nog 

maar met z'n vieren zijn.  

Hoog tijd dus voor nog meer 

enthousiaste ouders die het leuk 

vinden om te helpen met het 

organiseren van de leuke activiteiten 

op school zoals bijvoorbeeld 

Carnaval, Schoolreis, Sinterklaas etc. 

 

We vergaderen zo'n 6 keer per jaar 

een uurtje. We bespreken dan de 

komende activiteit en maken er 

afspraken over, ook hebben we het 

over hoe de vorige activiteit gegaan is 

en wat beter kan.  

 

Ben je benieuwd hoe het allemaal in 

z'n werk gaat, dan ben je bij deze van 

harte uitgenodigd om de eerst 

volgende vergadering vrijblijvend bij 

te wonen op 6 maart om 19.30 uur.  

  



 
 

 

 

 


