
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 11 – 4 februari 2020

 
Filmfestival groep 7 
Vandaag is het Soroptimist Filmfestival voor 
Kinderen over de Rechten van Kinderen.  
Dit filmfestival is voor de groepen 7.  
De leerlingen krijgen de film “Vechtmeisje”  
te zien. 

 

 
 

 

 

 

 

Contactmiddag/avond 
Denkt u er nog even aan om een 
oudergesprek in te plannen voor uw 
kind(eren)? Dit kan nog tot woensdag 5 
februari 12.00 uur. 
De kinderen van groep 3 t/m 7 mogen bij de 
komende gesprekken aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 
Personeel 
Deze week is de laatste week dat juf Ziengs bij 
ons op school werkt. Zij geeft les in groep 3, 4 
en 5. Juf Ziengs heeft een nieuwe baan, buiten 
het onderwijs.  
Wij wensen haar heel veel plezier en geluk 
met haar nieuwe baan!  
Wie juf Ziengs nog gedag wil zeggen, dit kan 
op vrijdag 7 februari vanaf 14.30 uur. 

Vanwege het vertrek van juf Ziengs zullen er 
intern enkele verschuivingen plaatsvinden.  
Juf Weerdesteijn (groep 3) en juf van de Kamp 
(groep 4) zullen full-time in hun eigen groep 
lesgeven. 

Meester Veenhuijsen gaat juf Ziengs 
vervangen. Hij is deze week al op school om 
kennis te maken. Meester Veenhuijsen gaat 
op donderdag les geven in groep 8, op 
vrijdagochtend in groep 7 en vrijdagmiddag in 
groep 5. Ook hem wensen we veel succes bij 
ons op school! 

 

 

 

 

 

Musical groep 8 
De musical van groep 8 stond gepland op 12 
juni 2020. Deze week is echter ook de avond-
4-daagse. We hebben daarom de musical 
verplaatst naar vrijdag 19 juni 2020. 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 
In de vakantie worden de groene bakken met 
gevonden kleding etc. geleegd. Mist uw 
zoon/dochter nog iets? Neemt u dan een 
kijkje in deze bakken, wie weet ligt het er in. 

 

 

Agenda 

Februari 

4 Oud papier 
Filmfestival groepen 7 

10 Spreekuur jeugdarts 09.00 – 12.30 uur 
Contactmiddag/avond 

11 Contactmiddag 
13 Spreekuur jeugdverpleegkundige  

10.00 – 14.30 uur 
15 Voorjaarsvakantie t/m 23 februari 

25 MR vergadering 19.00 uur 

 

Maart 

3 Oud papier 
Bezoek waterzuivering groepen 7 

6 Leerlingenraad 

9 Spreekuur jeugdarts 09.00 – 12.30 uur 

23 Week van het geld 
25 Grote Rekendag 

Theoretisch verkeersexamen groep 7 
 

 

 


