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Agenda 

16 maart Afsluiting projectweek Kunst 

20, 21 maart Schoolfotograaf 

22 maart Grote Rekendag 

13 april Witte donderdag (deze dag net als andere jaren om 14 uur vrij. Alle 

kinderen blijven over tussen de middag) 

14 april Goede vrijdag 

17 april  2e Paasdag 

21 april Koningsspelen 

22 april Meivakantie 

 

 

Oud papiercontainer 

Op de onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school:      

 10 april – 14 april     

 29 mei - 2 juni 

 17 juli - 21 juli 

 

Klap tot Klaploop 

In de extra bijlage vindt u informatie over de Klap tot Klaploop. 

 

Vastenactie 

Dit jaar is ons vastenactie-project ‘El Salvador’. Dit land ligt in Midden-Amerika en het heeft een 

prachtige natuur. Het is een vruchtbaar land en mensen die een tuin hebben proberen vaak wat 

groente en fruit te verbouwen. De ‘Zusters van de Beschermengel’ hebben in Popotlan een 

jeugdhuis opgericht. Popotlan is een gevaarlijke wijk van San Salvador (dit is de hoofdstad van El 

Salvador). De kinderen kunnen in het jeugdhuis lessen volgen en komen spelen. Het jeugdhuis wil 

graag een speeltuin maken waar jonge kinderen veilig kunnen spelen. Ook willen ze een moestuin 

bij de school aanleggen om kinderen groente en fruit te leren verbouwen. Ze kunnen hun kennis 

overdragen aan de ouders. Bovendien kunnen kinderen in het jeugdhuis een maaltijd krijgen.  

 

De kinderen hebben vandaag een vasten-envelop meegekregen, zodat we samen kunnen sparen 

voor El Salvador. De kinderen kunnen sparen door klusjes te doen, lege flessen te halen of op een 

andere manier. Het is niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren collecteren. We hopen zo 

ons steentje bij te dragen voor El Salvador.  

 

Graag willen wij de envelop voor donderdag 13 april terug op school. Witte donderdag is er een 

afsluitende viering in de kerk waar u ook van harte welkom bent.  

 

KUNSTPROJECT-week 

Maandag 6 maart wordt het thema ‘KUNST’ geopend. In de komende 2 weken wordt in alle 

groepen aan het thema ‘kunst’ gewerkt. We sluiten dit project donderdagavond 16 maart af met 

een tentoonstelling en een veiling. Maandag 6 maart worden de uitnodigingen meegegeven voor 

deze kunstzinnige avond.  

 

 



 

Rapporten inleveren 

Graag ontvangen we alle rapporten zo gauw mogelijk weer terug op school. 

 

Herhaling 

Zelfstandig naar binnen vanaf groep 3  

Vanaf groep 3 vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandig naar binnen komen. Ieder kind kan 

zijn eigen Ipad naar binnen brengen en zoals afgesproken daarna weer naar buiten gaan. Dit 

betekent dat we verwachten dat ouders/ verzorgers buiten afscheid nemen van hun kind(eren). 

Mocht u een dringende vraag hebben aan de leerkracht, dan mag u natuurlijk even binnenkomen. 

Niet dringende vragen graag even op een ander moment. Bedankt voor uw medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


