
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Na de voorjaarsvakantie hebben we de week afgesloten met een 

heerlijke boerenkoolmaaltijd en een wandeling. 

De boerenkoolmaaltijd is inmiddels een traditie geworden. Maar 

dat dit ’s avonds plaatsvond, was nieuw. Ook ouders schoven aan 

in een aparte ruimte om samen een hapje te eten. Na de maaltijd 

liepen we met alle kinderen en hun ouders door het dorp. De 

kinderen hadden lampjes of lampionnen meegenomen. Het werd 

een heuse lichtjes optocht. 

 

Een leuk weetje: in onze schooltuin stond boerenkool. Deze is de 

dag er voor door onze leerlingen geoogst, gewassen en gesneden. 

Ouders hebben hier heerlijke stamppot van gemaakt. 

We danken alle ouders die ons hebben geholpen tijdens deze 

avond of met de voorbereidingen ervan.  
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Meester Tony 

Met meester Tony gaat het steeds beter. Hij is steeds vaker en langer te zien op school. Hoe meester 

Tony zijn taken de komende tijd gaat inzetten, wordt met het team bekeken en besproken. Wanneer er 

structurele veranderingen gaan plaatsvinden, zullen wij ouders daarover informeren.  

 

Coronavirus 

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen de 

richtlijnen van het RIVM. Mocht u zelf vragen hebben of op zoek zijn naar meer informatie dan 

verwijzen wij u door naar de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-

coronavirus 

 
 

Pannenkoekdag  

We zoeken nog vrijwilligers die thuis pannenkoeken willen bakken, denk aan 20 pannenkoeken per 

vrijwilliger. En deze vrijdag 20 maart uiterlijk 11.30 uur naar school willen brengen. 

We gaan ook op school pannenkoeken bakken en zoeken nog 2 vrijwilligers die dit kunnen 

begeleiden.  

Geef je op bij juf Ans. Alvast bedankt 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 17 april doen wij met alle scholen en de kinderopvang mee aan de koningsspelen op 

het HPC. 

Hiervoor hebben we hulp(groot)ouders nodig. 

- Smeerouders: deze ouders komen op het HPC brood smeren. (+/- 7.30-8.30 uur) 

- Groepsbegeleiders voor het groepje van je eigen kind. (8.30 uur tot 13.00 uur) 

 

Opgeven graag bij juf Sanne 

 

Meer informatie volgt in april. 

 

 

Kalender (ook te vinden op onze website)  

maart  

13 Weeksluiting: groep 3/4 (aanvang: 14.30 uur) 

20 Pannenkoekdag: alle kinderen eten tussen de middag op school. 

27 Weeksluiting: lentekriebels potpourri 

  

april  

3 Weeksluiting: Afsluiting dansproject met een danspresentatie 

10 Goede vrijdag (lesvrije dag) 

13 2e paasdag (lesvrije dag) 

17 Koningsspelen 

 

 


