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NIEUWSBRIEF 
Editie 20, 13 maart 2013 
 

 
Personeel 
Juf Els heeft nog spaarverlof. Na de paasdagen, de maand april, neemt juf Els haar spaarverlof 

op. Zodra we weten wie de groep opvangt, informeren wij u middels de nieuwsbrief. 

Juf Jenny is nog ziek. Gelukkig gaat het wel steeds beter met haar en komt zij een paar uur 

per week op school om wat taken te doen. Zolang zij nog niet helemaal hersteld is, blijft juf 

Marjo haar vervangen. 

Juf Sibrich is inmiddels weer helemaal hersteld en staat weer volledig voor de groep. 

 

 

Let op: Studiedag is verplaatst! 
De studiedag van 31 mei is verplaatst naar 7 juni! 

De leerlingen zijn dus op 7 juni vrij en op 31 mei is er gewoon school. 

 

 

Bezuinigingen in het onderwijs 
Helaas zijn de bezuinigingen in onderwijs nog niet verleden tijd en krijgen wij hier volgend 

schooljaar ook weer mee te maken. 

In de bijlage nr. 1 treft u een brief aan van ons bestuur betreffende deze bezuinigingen. 
 
 

Opening Kern concept Evenwicht en Kringloop 
De opening van het kernconcept Evenwicht en Kringloop was een groot 

succes.  
De kinderen hebben onderling boeken geruild en een aantal kinderen bleken 

hun waren heel goed aan te kunnen prijzen.  
Opbrengst boekenmarkt is € 114,00. 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan wij van deze 

opbrengst een activiteit rondom lezen organiseren. 
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Nieuwsbrief teruglezen? We plaatsen 
onze nieuwsbrief ook op onze website. 

 

Avondvierdaagse 
De Avondvierdaagse is dit jaar van 3 t/m 6 juni.  

Bij de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie en is het 

aanmeldingsformulier voor de Avondvierdaagse bijgevoegd. 

 

 
 
 
 
 

 
Overblijf 
Denkt u alstublieft aan het noteren van de naam van uw kind op de lijst bij de deur van de 

klas als uw kind overblijft?! 

De leerlingen van de bovenbouw moeten ook hun broodtrommels in de daarvoor bestemde bak 

doen. 
 
 

Tuin 
Het nieuwe tuinseizoen gaat, vanwege de kou,  later van start dan gepland. 

De komende periode worden de tuintjes ingedeeld. 

Tot de meivakantie gaan de groepen 6 om de week in de tuin aan het werk. 

Bij het werken in de tuin wordt er ondersteuning van ouders gevraagd. Gelukkig hebben een 

aantal enthousiaste ouders zich al aangemeld. We kunnen nog meer hulp gebruiken. U kunt 

zich opgeven bij de OR. 

De B5 (BuurtBeheerBedrijf BouwmeesterBuurt) zal ook mee helpen. 
 
 

Nieuws van de Brede School 
In bijlage nr. 2 treft u nieuws van de Brede School aan. 

 

 
Agenda  

28 maart Studiedag; alle leerlingen zijn vrij  

29 maart Goede Vrijdag 

01 april 2e Paasdag 
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