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Nieuwsbrief 24 februari 2023 

Beste ouders/verzorgers, 
  
We hebben op verzoek van ouders extra koffieochtenden gepland. Wees welkom! Zeker ook 
de ouders van de bovenbouw! We snappen dat jullie de kinderen niet altijd meer naar 
school brengen, maar wij ontmoeten u graag en hebben ook jullie input nodig. 
  
Week van 6 maart Inloopweek, elke dag bent u welkom in de groep, het thema is techniek 
en stillezen. 
Vrijdag 17 maart Opvoeden met liefde gesprek en toneel 
  
Van 08.15-tot een uur of negen: 
  
Woensdag 29 maart Koffieochtend 
Maandag 3 april Koffieochtend 
Donderdag 13 april Koffieochtend 
Maandag 17 april Koffieochtend 
 

Voor op de agenda 
 

• Maandag 27 februari t/m 5 maart 2023: Voorjaarsvakantie 

• Maandag 6 maart t/m 10 maart 2023: Oudergesprekken en Inloopweek 

• Vrijdag 17 maart 2023: Theatervoorstelling ‘Opvoeden met liefde’ 

• Woensdag 22 maart 2023: studieochtend 

• Dinsdag 30 mei 2023: Gezamenlijke studiedag IKC. Alle kinderen vrij, maar let op er is 
ook geen BSO Buddies!!! 

 
   

  

Inloopweek boekpromotie  
Dit schooljaar zijn wij als team hard bezig met ons leesonderwijs. Alle kinderen lezen nu dagelijks vrij 
in hun bibliotheekboek. In de klas is ook meer aandacht voor boekpromotie. Wij nemen u als ouder 
daar graag ik mee! 
Na de voorjaarsvakantie is er een inloopweek. U bent dan elke ochtend tot 08.45 uur welkom in de 
klas. Op dit moment zal dan een boekenwerkvorm worden gedaan. De leerkracht van uw kind stuurt 
u nog een uitnodiging met de leesactiviteiten in de groep.  
Wij zien u allen graag in de klas, om samen de dag te starten met veel leesplezier! 
Met vriendelijke groet, 
Juf Lieke Roos (Groep 3A) 
Taal-coördinator 
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Voorstelling 

Vandaag hebben de kleuters een fantastische drama voorstelling gegeven over gezond eten. De 
groepen 3 tot en met 4 hebben ons laten huiveren met hun griezelige voorstelling over gruwelijk 
enge zaken. 
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