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Schoolfotograaf 
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf van 9 
t/m 11 maart langs op school. De broertjes-
/zusjesfoto (gekleurde foto) wordt gemaakt 
op woensdagmiddag 11 maart. U kunt zich 
hiervoor inschrijven bij juf Haidy. Er zijn nog 
genoeg plekken open. Lukt het u niet om langs 
te komen, dan kunt u haar ook bellen: 010-
482.04.63.  
 
School van de toekomst 
Gishayro, DJ en Keano hebben, samen met 
kinderen uit groep 4 en 5, aan een bijzonder 

project gewerkt in de LED-
groep. Zij ontwierpen de 
‘School van de toekomst’. 
Hun school heeft o.a. een 
technieklokaal, een moderne 

kantine en een ruimte waar het afval 
gescheiden wordt ingezameld. Nadat zij een 
schaalmodel hadden gebouwd, presenteerden 
zij hun project in hun eigen klas. Dit was een 
groot succes. Iedereen was enthousiast en 
wilde graag weten wanneer deze in het echt 
werd gebouwd. Knap gedaan! 
 
Carnaval  
Op vrijdagmiddag 21 februari viert de 
Regenboog carnaval. Er worden in school 
diverse spelletjes in circuitvorm 
georganiseerd. Vindt u het leuk om een 
handje te helpen? Wij maken daar graag 
gebruik van. U kunt zich aanmelden via de 
leerkracht of de SchoolApp. In de middag 
mogen alle kinderen verkleed op school 
komen. 

Carnaval peuterspeelzaal  
Ook de peuters vieren carnaval. Ouders zijn 
van harte welkom:  

Kabouters & Dwergen 8.45 – 9.15 uur 
Droomvlucht & 
Roodkapje 

12.00 – 12.30 uur 

Peuteracademie 14.15 – 14.45 uur 
Het is leuk als de peuters verkleed komen! 
 
Basketbal clinic 
De groepen 3 en 4 hebben een basketbalclinic 

gekregen. De kinderen 
vonden het geweldig. 
Zou uw kind elke week 
willen basketballen? 
Dat kan elke 

woensdagmiddag om 12.45 uur in de gymzaal 
aan het Gronsvelderf. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij meester Mohamed. Hij is op 
vrijdagochtend in de MFO aanwezig om al uw 
vragen te beantwoorden.  
 
Motoriek 
Meester Habib oefent in de speelzaal de grove 

motoriek van kinderen. Door het 
omhoog gooien en opvangen van 
sjaaltjes wordt de basis gelegd voor 
het schrijven van letters met lussen.  
 

Luizencontrole 
Na de voorjaarsvakantie wil juf Haidy alle 
kinderen van school op luizen controleren. Zij 
kan dat niet alleen en vraagt hierbij om uw 
hulp. Heeft u een uurtje over om mee te 
helpen? Geef u op. Alvast bedankt.  
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Gezonde traktatie 
Rayan, uit groep 4a, was jarig en heeft op een 

heerlijke grote fruitsalade 
getrakteerd. De kinderen 
hebben gesmuld!  
  
 

 
 
 
 
 
 

Belangrijke data: 
17.02 : Adviesgesprekken groep 8 

  Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
  Kinderboerderij groep 5b en 5c 

18.02 : Adviesgesprekken groep 8 
  Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 

20.02 : SKVR Lekker griezelen 5a en 5b 
21.02 : Koffieochtend ouders MFO 
   Carnaval (in de middag) 
24.02 : Voorjaarsvakantie  
02.03 : Alle kinderen weer naar school 
   Inloopochtend kleuters, voorlezen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


