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Paasweekend   
Aangepaste nieuwsbrief 
 

Het valt u waarschijnlijk al meteen op: De nieuwsbrief ziet er 
anders uit dan u van ons gewend bent. Momenteel zijn we druk 
bezig te onderzoeken hoe we het verstrekken van nieuws aan de 
ouders kunnen verbeteren. Om zoveel mogelijk aan de wensen 
van de ouders te voldoen hebben we enige tijd geleden een mini-  
enquête afgenomen. Ook heeft de Medezeggenschapsraad (MR) 
advies gegeven.  
 
De nieuwsbrief in de huidige vorm kost veel tijd en helaas is onze ervaring dat het niet 
door veel ouders wordt gelezen om verschillende redenen. We vinden het belangrijk dat 
we u goed bereiken en willen een beter onderscheid maken tussen belangrijke en minder 
belangrijke informatie.  
 
De komende weken zullen gebruikt worden om te onderzoeken welke vorm van 
communicatie naar u als ouder voor beide partijen het beste werkt. Daarom vindt u nu op 
de achterzijde van deze nieuwsbrief het belangrijkste nieuws voor de komende drie 
weken. Mocht er in deze periode belangrijk nieuws zijn dat voor de groep van uw kind 
geldt, dan ontvangt u hierover van de groepsleerkracht een briefje. 
 

Na de meivakantie ontvangt u informatie over ons genomen besluit. 

Tot dan zult u geen nieuwsbrief van ons ontvangen. 
 

 
 

Lekker Fit! week 2017 
 
Met de hele school vieren we volgende week de 
jaarlijkse Lekker Fit! week. Een week waarin (nog) meer 
aandacht wordt besteed aan bewegen en gezond leven. 
Er worden activiteiten voor leerlingen, leerkrachten en 
ouders georganiseerd.  

 
Dit jaar staat een wandel-driedaagse in Charlois op de planning met als eerste doel onze 
wijk beter te leren kennen. Daarnaast zamelen we geld in voor Stichting Bafang Kids 
Steun die elk jaar een leuk vakantieprogramma voor kinderen in het dorp Bafang (West 
Kameroen) organiseert.  Alle leerlingen hebben hiervoor een brief gehad met meer 
informatie en een sponsorkaart. Door uw kind te sponsoren helpt u niet alleen de 
kinderen in Bafang, maar stimuleert u ook uw kind om tijdens deze wandeltochten het 
beste uit zichzelf te halen! 
  
U kunt als ouder ook meelopen! Meldt u zich daarvoor aan bij de leerkracht van uw kind. 
 
 
Studiedag na de meivakantie 
 
Op maandag 8 mei, aansluitend aan de meivakantie, heeft het team een studiedag.  
 

DE LEERLINGEN ZIJN OP MAANDAG 8 MEI VRIJ!!! 
 
Alle leerlingen worden dinsdag 9 mei weer om 08.10 uur op school verwacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LET OP! LET OP! LET OP! 

 

In verband met het 

paasweekend zijn alle 

leerlingen op 13, 14 en 16 

april vrij !!! 

 

 

 

Kids Run 

 

Op zaterdag 8 april wordt 
op de Coolsingel de Kids 
Run gehouden. Ook dit jaar 
doet onze school hier weer 
aan mee! 
 

 

 

 

Meivakantie 

 

De meivakantie is dit jaar 

van maandag 24 april tot 

en met vrijdag 5 mei.  
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Maandag 10 april Dinsdag 11 april Woensdag 12 april Donderdag 13 april Vrijdag 14 april 

 
14.30 – 15.15 uur: 
Extra gym 5/6/SK3 
 
16.00 - 18.00 uur:  
SSV Aikido 
 
 
Koffieochtend 
Carnissedreef 
 

 
14.30 - 15.15 uur: 
Extragym 7/8/SK4  
 
14.30 - 16.00 uur: 
Training Talentgroep 
Tennis 
 
17.00 - 18.00 uur:  
SSV handbal  
 

 
Paasontbijt 
 
 
 
 
Halve finale 
veldvoetbaltoernooi 

 
Studiedag 
 
ALLE LEERLINGEN 
ZIJN VANDAAG 
VRIJ !!! 

 
Goede vrijdag 
 
ALLE LEERLINGEN 
ZIJN VANDAAG 
VRIJ !!! 
 

 
 
 
 
 
 

Maandag 17 april Dinsdag 18 april Woensdag 19 april Donderdag 20 april Vrijdag 21 april 

 
2

e
 Paasdag 

 
ALLE LEERLINGEN 
ZIJN VANDAAG 
VRIJ !!! 
 
 
 
 
 

 
Eindtoets groep 8 
 
Kamp groep 7 
 
14.30 - 15.15 uur: 
Extragym 7/8/SK4  
 
14.30 - 16.00 uur: 
Training Talentgroep 
Tennis 
 
17.00 - 18.00 uur:  
SSV handbal  
 

 
Eindtoets groep 8 
 
Kamp groep 7 
 
Finale 
veldvoetbaltoernooi 

 
14.30 - 16.00 uur: 
Extra gym (Tennis) 
 
16.00 - 18.00 uur: 
SSV Basketbal 
 
Koffieochtend 
Fazantstraat 

 
Koningsspelen 
 
 

14.20 uur: 
start meivakantie 
 
 

 
   

Maandag 3 april Dinsdag 4 april Woensdag 5 april Donderdag 6 april Vrijdag 7 april 

 
Lekker Fit! week 
 
Geen extra gym  
 
14.30 - 15.15 uur: 
Laatste training Kids 
Run 
 
16.00 - 18.00 uur:  
SSV Aikido 
 
Koffieochtend 
Carnissedreef 
 

 
Lekker Fit! week 
 
14.30 - 15.15 uur: 
Extragym 7/8/N4 
(Voetbal) 
 
14.30 - 16.00 uur: 
Training Talentgroep 
Tennis 
 
17.00 - 18.00 uur:  
SSV handbal  
 

 
Lekker Fit! week 
 
13.00 - 16.00 uur: 
Veldvoetbaltoernooi 
groep 7/8 
 

 
Lekker Fit! week 
 
14.30 - 16.00 uur: 
Extra gym (Tennis) 
 
16.00 - 18.00 uur: 
SSV Basketbal 
 
Koffieochtend 
Fazantstraat 

 
Lekker Fit! week 

 
14.00 -14.20 uur: 
Afsluiting Lekker Fit! 
week 
 


