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Kalender…
maart

april
7

Gaanderwijzer

12

Inloop spreekuur jeugdverpleegkundige
(kantoor bij de hoofdingang)
8:30 - 9:30 uur

18

Kwaliteitenkaart kinderen mee
naar huis

21

Oudergesprekken

15

Goede vrijdag – Alle groepen vrij

24

Gaanderwijzer

18

2e Paasdag

21

Gaanderwijzer

21

OGO inloopmiddag voor ouders/ verzorgers
– info volgt

22

Koningsspelen

25 april
t/m
6 mei

Meivakantie – alle groepen vrij

Avond4daagse 2022
De avond4daagse gaat door! Geweldig nieuws. De voorbereidingen zijn inmiddels in
volle gang. Informatie volgt.

Studiedag terugblik
We kijken terug op twee intensieven, maar goede studiedagen. Het team heeft samen
gekeken naar onze visie op leren, de onderwijsbehoeften van de kinderen en we
hebben al een flinke stap gezet in de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.

Carnaval terugblik
We kijken terug op een geweldig leuk carnavalsfeest. Geweldige optredens, polonaises
en een bijzonder bezoek van de (jeugd)hoogheden met hun gevolg van
carnavalsvereniging De Bultendarpers. De kinderen hadden dit mooie feest dik
verdiend.

Oudergesprekken
De komende periode zijn de oudergesprekken gepland. Via de Parro app komt een
uitnodiging om in te schrijven. De gesprekken zijn online of fysiek. Dit zal in overleg
gaan met ouders. Waar het kan zullen we ook met online gesprekken doorgaan tijdens
deze tweede en derde gespreksperiodes. We zijn echter ook blij dat fysiek weer
mogelijk is en wij ouders weer op school kunnen ontvangen.
We proberen zoveel mogelijk gespreksmomenten te plannen. Ook enkele wat later op
de middag. Zit er geen geschikte tijd tussen dan mag u altijd contact opnemen met de
leerkracht om samen een tijdstip te bepalen.

Schoolfotograaf
Door de schoolsluiting en Corona maatregelen hebben we de schoolfotograaf al enkele
keren moeten verplaatsen. Gelukkig kon dit afgelopen donderdag doorgaan.
Het is altijd een flinke organisatie. We willen dank ook de hulpouders enorm bedanken.
Door jullie liep het geweldig goed.

Verjaardagen

Verjaardagen
maart
2
4
5
6
9
9
13
14
15
15
16
18
19
22
24
25
25
27
28
29
30

Sil Gerritsen (2012)
Ella Brons (2018)
Luna da Monica Vieira (2016)
Wiep Schepers (2012)
Cho-Kun Menting (2013)
Guus Wijnands (2014)
Fem Scholten (2015)
Jaivy te Lindert (2015)
Bo Brostowski (2011)
Gijs Lavalaye (2011)
Fay van Middelkoop (2014)
Almira Ayazoglu (2014)
Ruben Swierstra (2014)
Roos Abou Fakher (2017)
Bodhi ter Voert (2014)
Levi Chevalking (2010)
Lynn Kroes (2011)
Lieke Kolkman (2013)
Faye Liebrand (2016)
Gijs Rexwinkel (2011)
Gijs Rubenbauer (2016)

Bijlage
•
•

Kindsclub De Trefkuul
Tieneravond

Groep
6
1/2 C
1/2 C
6
4B
4B
3A
3A
7/8
7/8
4A
4B
4A
1/2 D
4A
8
7/8
5
1/2 A
7/8
1/2 D

