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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Wat fijn dat we deze week weer ouders in de school mochten ontvangen. We zijn dan
ook goed gestart met een inloopweek waar u, als ouder, een kijkje in de klas van uw
zoon/dochter mocht nemen. De volgende inloopweek staat weer gepland na de
meivakantie.
Door het vervallen van veel coronamaatregelen, waaronder het werken in cohorten,
gaan we nu ook allemaal weer tegelijkertijd naar huis. Elke groep is nu weer om 14.30
uur uit.
Verder mochten alle leerlingen ook weer tegelijk buitenspelen op het schoolplein en
dat, in combinatie met een heerlijk voorjaarszonnetje erbij, was dubbel genieten
afgelopen week.
Francien Soeter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OPEN DAG
Woensdag 16 maart hebben wij een open dag. Op deze
ochtend is de school geopend voor belangstellenden en
kan er een kijkje in de groepen worden genomen, sfeer
worden geproefd en vragen worden gesteld. We hopen
dat we veel nieuwe gezinnen mogen begroeten. Kent u
nog ouders waarvan hun zoon/dochter binnenkort vier
jaar wordt, dan mag u ze op deze open dag attenderen.
Alle leerlingen krijgen vandaag een uitnodiging mee voor
deze open dag, zo kunnen zij nieuwe gezinnen en andere
belangstellenden uitnodigen.

BIBLIOTHEEK
In de bijlage een flyer over leuke activiteiten in de bibliotheek

MOESTUIN
Vorig jaar zijn de leerlingen van de Kenniswerkplaats Florescat gestart
met de moestuin. We gaan dit als school nu oppakken en gaan deze
maand starten om de moestuin helemaal gebruiksklaar te maken. Erg
fijn dat er al ouders zijn die ons helpen met een plan maken en met het
stukje grond (strook voor de teamkamer) gebruiksklaar te maken. Alvast
bedankt!
Straks krijgt elke groep een aantal weken de verantwoording over de
moestuin. In kleine groepjes zal er in die periode in de moestuin gewerkt worden. Vindt u het leuk om hierbij te ondersteunen en een klein
groepje leerlingen te begeleiden dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkracht. Heeft de leerkracht dan hulp nodig voor de moestuin, dan
weten ze wie ze kunnen benaderen. Alvast bedankt!
Hopelijk kunnen we straks goed oogsten van de moestuin, zodat we
samen met de leerlingen lekkere gerechten kunnen maken.

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Woensdag 16 maart

Open dag

Vrijdag 18 maart

Nieuwsboog

Donderdag 24 maart

Lentefeest

Vrijdag 25 maart

Optreden groep 7/8

……………………………………………………………………………………………………………………………….

WIST U DAT…
… Afgelopen woensdag weer alle leerlingen op luizen zijn gecontroleerd.
… De school weer luizenvrij is.
… Wij de luizenmoeders weer hartelijk willen bedanken voor hulp!

Fijn weekend!

