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De verkeerssituatie rond de school en hoe u hier komt, is voor velen van u ook nu 
weer anders, nu de J.W. Hagemanstraat voor een deel afgesloten is. Het is hierdoor 
alleen mogelijk om bij de Kiss- en Ride-zone te komen via de Bronkhorstkamp.   
Het is fijn dat steeds meer mensen de Kiss- en Ride-zone ontdekken en daar ook 
gebruik van maken. We willen u er nogmaals op attenderen dat deze niet bedoeld 
is voor fietsers en voetgangers.   

Voor de rest hopen we dat u de verkeersrichtlijnen, zoals we die in de vorige 
nieuwsbrief beschreven en u ook op het Prikbord van Mijn School kunt vinden, na 
wilt volgen. Deze keer willen we nogmaals in deze nieuwsbrief onder de aandacht 
brengen:   

 Fietsen mogen uitsluitend in de fietsenrekken worden geparkeerd;  

 Bij het ophalen van uw kind(eren) wacht u op het schoolplein (vóór de fietsen-
rekken en zonder fiets).  

 Als u uw auto bij de school wilt parkeren, rijdt u langs de school en slaat u na 
het gebouw rechtsaf, waar 14 parkeervakken beschikbaar zijn. Wilt u uw auto 
hier in een parkeervak parkeren.   

Verder willen we iedereen heel erg bedanken voor de medewerking aan het zorgen 

voor een verkeersveilige schoolomgeving!  

  

De foto’s van de schoolfotograaf zijn klaar. Vandaag hebben alle leerlingen een inglogkaart mee naar huis gekregen. Deze kaart geeft de 
ouder(s)/verzorger(s) toegang tot de website met de schoolfoto’s van hun kind(eren) en er staat een voorbeeldfoto op afgedrukt. Daarnaast 
staat een unieke inlogcode vermeld, waarmee foto’s bekeken en besteld kunnen worden. Deze inlogcode is uniek en wordt eenmalig ver-
strekt. Wel kan de code door meerdere mensen gebruikt worden, bijvoorbeeld in het geval dat ouders gescheiden zijn of opa&oma ook wil-
len bestellen.   

Mocht u uw inlogkaart kwijt zijn geraakt, kun u contact opnemen met Mirjam (m.lefering@vco-oostnederland.nl) en dan zal zij u verder 
helpen. Als u vóór 29 maart besteld, hoeft u geen verzendkosten te betalen. Ook als uw kind een blauw oog/krassen in het gezicht heeft die 
u weggewerkt zou willen zien, kunt u contact met haar opnemen. 

Kinderen die door ziekte of afwezigheid of een andere reden de afgelopen keer niet op de foto zijn gekomen, worden gefotografeerd, als de 
schoolfotograaf nog een dag komt voor de kinderen van het kinderdagverblijf. Zodra de datum hiervan bekend is, laten we deze weten.   

mailto:m.lefering@vco-oostnederland.nl


  

Heel blij zijn we u te kunnen vertellen dat we gisteren (donderdag) het bericht kregen dat de verhuizing van het kinderdagverblijf en de 
peutergroep definitief voor 1 april door kan gaan, zodat we daar op die datum met de twee groepen kunnen beginnen. Aan het eind van 
volgende week, nog net voor het open huis op 30 maart, gaan we alles verhuizen, waar de kinderen ook bij betrokken zullen worden.   

De ruimtes voor de opvang zullen tijdens het open huis op 30 maart helemaal ingericht zijn, zodat iedereen die dat wil, ook daar dan kan 
komen kijken. Dus mocht u met uw kind(eren) of andere belangstellenden dan ook langs willen komen, dan bent u van harte welkom!   

Aan de Prins Bernhardstraat hebben we de beschikking over twee lokalen voor de opvang. Het ene lokaal is bestemd voor het kinder-
dagverblijf en het andere voor de peutergroep van 2-4 jaar. Door de twee verschillende ruimtes is het mogelijk de omgeving en de activi-
teiten nog meer aan te kunnen passen aan de leeftijd van de kinderen.  

Het eigen speelplein voor de baby’s en peuters wordt in de komende week ook af gemaakt, zodat met het open huis ook goed te zien is 
hoe dat geworden is.  

Omdat de peutergroep dan ook bij in de school zit, zullen de tijden daarnaar enigszins aangepast worden voor het gemak van het halen 
en brengen van de kinderen tegelijk met hun eventuele broers en zussen op school.   

De peuters kunnen tussen 8.15 en 8.30 uur gebracht worden en tussen 11.15 en 11.30 uur weer opgehaald. Omdat alle schoolkinderen 
op woensdagmiddag om 12.00 uur vrij zijn en de kleuters op vrijdagmiddag ook, wordt de ophaaltijd van de peuters op die dagen van 
11.45 - 12.00 uur, zodat er geen wachttijd tussendoor is voor de ouders die ook kinderen op school hebben. De peuters zullen ook profi-
teren van de extra tijd op de peutergroep.   

Omdat de tijden wijzigen en de locatie wijzigt, ontvangen de betreffende ouders van VCO-Kinderdomein nog een aparte brief over de 
wijzigingen in de administratie.   

En als dan alles geregeld en klaar is, heten we de baby’s en peuters van harte welkom en wensen we hen een heel fijne tijd op hun en 
onze mooie gezamenlijke plek!   

 

  

Tegelijk met dat we verhuisd zijn, gaan we bij de opvang gebruik maken van de Konnect ouder-app voor de per-
soonlijke administratie en berichten betreffende de opvang van uw kind(eren). De nieuwsbrieven van het Sterren-
palet, de algemene weekberichten en foto’s blijven via Mijn School met u gecommuniceerd worden. Betreffende 
ouders ontvangen een persoonlijke brief met meer informatie over de app.   

 

   

Tegelijk met het KDV en de peutergroep verhuist ook de Voorschoolse Opvang naar de Prins Bernhardstraat, zodat 
de ouders die kinderen hebben op zowel het KDV als op school, hen ‘s morgens vroeg samen naar één locatie kun-
nen brengen. De Voorschoolse Opvang is in hetzelfde lokaal als dat van de peutergroep, omdat de peutergroep pas 
begint, als de kinderen van de Voorschoolse Opvang naar school gaan. De VSO moest ook een naam krijgen. En 
omdat het echt vroege vogels zijn, die bij de VSO komen, hebben we deze de naam gegeven: ‘VSO De Vroege Vogels’. Ook voor deze op-
vang geldt dat de locatie wijzigt, waar de administratie aan aangepast zal moeten worden. Hierover krijgen betreffende ouders een apar-
te brief van VCO-Kinderdomein.   

 

   

De BSO blijft aan de Klaashofweg, waar in de verschillende ruimtes veel mogelijkheden zijn voor verschillende soorten activiteiten. De 
kinderen verzamelen zich na schooltijd op de groene trap in de hal, waar de pedagogische medewerkers op hen wachten. Daarna lopen 
ze naar de Klaashofweg. Eerst wordt de grote groep in kleine groepen gedeeld, die zich verspreiden over de verschillende ruimtes. In de 
kleine groep wordt er samen iets gedronken, krijgen de kinderen een tussendoortje en worden verhalen gedeeld, net als thuis. Vervolgens 
worden de activiteiten, passend bij het thema van dat moment gedaan. De BSO heeft daarvoor vanaf 1 april de hele locatie tot hun be-
schikking, wat veel mogelijkheden biedt. Uiteraard zal er door de BSO ook veel gebruik gemaakt worden van het mooie grote schoolplein, 
die door de kleine afstand tot school, heel dichtbij is.   

Verder willen we proberen om met de kinderen van de BSO, die een broertje of een zusje op het kinderdagverblijf hebben, rond de op-
haaltijd naar de Prins Bernhardstraat te gaan, zodat betreffende ouders hun kinderen op één plek aan het eind van de dag weer kunnen 
ophalen.   

Ook voor de BSO gaat gewerkt worden met de Konnect ouder-app, zoals in een voorgaand stukje beschreven.  

 

  

Blij zijn we met de beoordeling van de inspectie van de GGD die hun jaarlijkse onderzoek bij onze opvang hebben gedaan. De conclusie 
van de GGD is dat we aan álle eisen voldoen en er sprake is van kwalitatief goede kinderopvang! We zijn blij met dit resultaat!   
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De data voor de schoolvakanties van 2019-2020 zijn bekend. Zodra de data voor de vrije dagen bekend zijn zullen wij deze aan u doorge-
ven.  

Herfstvakantie:   21-10-2019 t/m 25-10-2019  
Kerstvakantie:   23-12-2019 t/m 03-01-2020  
Voorjaarsvakantie:   24-02-2020 t/m 28-02-2020  

Goede Vrijdag-Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020 
Meivakantie (inclusief Koningsdag):  27-04-2020 t/m 08-05-2020  
Bevrijdingsdag:   05-05-2020  

Hemelvaart:   21-05-2020 t/m 22-05-2020  
Tweede Pinksterdag:   01-06-2020  
Zomervakantie:   13-07-2020 t/m 21-08-2020  

 

  

Graag herinneren wij u eraan deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. U kunt deze nog t/m a.s. maandag invullen via deze 
link: https://nom.nationaleonderwijsmonitors.nl/Respondent/Survey/Implicit?ImplicitInvitationUUID=0aafe5bc-c3f2-41ad-b4e5-
8f682f9f95af  

Door uw mening en ervaringen als ouder/verzorgen kunnen wij het onderwijs en de zorg voor uw kind(eren) verder verbeteren. Alvast 
bedankt voor uw medewerking!  

 

  

Vandaag was de laatste dag dat de formulieren ingeleverd konden worden voor de eieractie. Mocht u het helemaal vergeten zijn, dan 
mag u tot en met woensdag de formulieren nog inleveren, maar daarna zullen de eieren besteld gaan worden en kunnen er geen formu-
lieren meer ingeleverd worden.   

Mocht u niet over voldoende lege eierdozen beschikken dan is dat geen bezwaar. Wij hebben er een flink aantal op voorraad.  

Bedankt alvast aan iedereen die formulieren en eierdozen hebben ingeleverd!  

De ouderraad  

 

  

Er is nog plek voor een les in freerunning/survival op maandag 25 maart van 14.20 tot 15.20 uur. 
De les is voor leerlingen vanaf groep 5 en wordt gegeven in de Pickerhal tegen een vergoeding 
van € 1,00 per kind, mee te nemen op de dag zelf. De les wordt gegeven door onze stagiaire gym, 
Jim klein Gebbinck. Dus heb jij nog belangstelling? Geef je dan snel op! Dit kan via het mailadres 
jimkleing@hotmail.com o.v.v. de naam en groep.  

 

 

 

Op woensdag 10 april is het voetbaltoernooi. Van onze school doen er zeven teams aan mee.  

De kinderen die hieraan meedoen, mogen hun brood op school eten, daarna vertrekken we om 13.00 uur gezamenlijk op de fiets. Het is 
handig om ook nog iets te eten en/of drinken mee te nemen voor tijdens het toernooi.   

Natuurlijk zijn er ook supporters nodig langs de lijn. Komt u ze aanmoedigen?  

 

 

Het is nog ver weg maar...  op donderdag 23 mei vindt voor de groepen 6, 7 en 8 de jaarlijkse sportdag plaats. Dit jaar voort het eerst op 
het Vinkennest. Meer informatie volgt.  

 

   

Deze week heeft juf Joyce verteld dat zij en Robbin een kindje verwachten! Juf Joyce en Robbin, van harte gefeliciteerd 
met jullie zwangerschap! We wensen jullie een heel goede, verwachtingsvolle tijd toe!  

 NUMMER 14 

https://nom.nationaleonderwijsmonitors.nl/Respondent/Survey/Implicit?ImplicitInvitationUUID=0aafe5bc-c3f2-41ad-b4e5-8f682f9f95af
https://nom.nationaleonderwijsmonitors.nl/Respondent/Survey/Implicit?ImplicitInvitationUUID=0aafe5bc-c3f2-41ad-b4e5-8f682f9f95af
mailto:jimkleing@hotmail.com


 

Op donderdag 28 maart van half 9 tot kwart over 2  komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise leert 
alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.   

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: 

 Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt 
geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.. 

 Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel 
en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.   

 Hallo auto leren de groepen 5 en 6 op “de mors” over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen 
zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgor-
del en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.  

 Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitda-
gend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op 

het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.  

 

 

Op zaterdag 30 maart, van 10.00 - 16.00 uur houden wij een open dag voor iedereen die ons nieuwe gebouw graag wil 
zien. Nieuwe uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels meegegeven met de vraag om uit te delen aan familie/opa’s/
oma’s/vrienden/buren, noem maar op. Iédereen is van harte welkom!  

Ook de lokalen voor het kinderdagverblijf en de peutergroep, waar de groepen maandag 1 april beginnen, zijn tijdens 
de open dag open om te bekijken.   

 

 

 

Op maandag 1 april is er, van 8.15 – 9.15 uur een koffie-inloop. Hiervoor bent u allemaal van harte uitgenodigd!                                                 
De koffie en thee staat klaar in de hal.  

 

 

Ondanks dat we er samen bovenop zitten, zijn er in groep 2B toch nog een paar verse neten gevonden. Het is maar goed dat daarvoor 
elke keer de hercontrole wordt gedaan. Luizenpluizers, bedankt daarvoor!    

Over twee weken, op maandag 1 april, is de volgende hercontrole.   

We willen vragen, zolang we niet luisvrij zijn, om de meisjes de haren in een staart of vlecht te laten dragen.  

Goed nieuws na de hercontrole van groep 8, waarover we nog geen bericht hadden gestuurd (geen nieuws is goed nieuws): deze groep is 
weer luisvrij!   

 

 

Op Mijn School vindt u onder Documenten een betaalverzoek voor de bijdrage voor het schoolreisje of de excursie van uw kind(eren). Wij 
willen u vragen deze vóór 1 juni te betalen. Bij voorbaat dank.   
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Zoals we eerder hebben laten weten, wordt op vrijdag 12 april ons nieuwe schoolplein offi-
cieel geopend, op de dag van de Koningsspelen. Tegelijk zal dan ook de officiële opening 
van het gebouw plaatsvinden. Het openingsmoment is gelijk aan het begin van de morgen 
van 8.15 - 8.45 uur, waarbij ook verschillende genodigden aanwezig zullen zijn. Uiteraard 
bent u hierbij ook van harte welkom!  

Om 8.45 uur wordt het programma voor de kinderen vervolgd. U leest dit hieronder.   

De dag willen we graag met u afsluiten met een kop koffie/thee en een speciale traktatie, dus 
vanaf 11.45 en vanaf 14.00 uur staat deze voor u klaar. Van harte welkom!   

Hieronder leest u verder het programma van de dag voor de verschillende groepen:  

Het programma voor de kinderen van het kinderdagverblijf: 

Om 8.15 uur worden de school en het schoolplein officieel geopend.   

Om 8.45 uur krijgen de kinderen een speciaal feestelijk en gezond ontbijt aangeboden.   

In de loop van de morgen doen de kinderen hun eigen Koningsspelen op hun eigen speelplein.   

  

Het programma voor groep 1 t/m 5:  

Om 8.15 uur worden de school en het schoolplein officieel geopend.  

Om 8.45 uur krijgen de kinderen een speciaal feestelijk en gezond ontbijt aangeboden.  

Om 9.30 uur vinden de Koningsspelen voor de groepen 3, 3/4, 4 en 5 op het plein plaats.  

Om 10.45 uur staren de Koningsspelen voor de groepen 0, 1 en 2.  

De kinderen van groep 8, hulpouders en stagiairs van het Assink helpen bij de Koningsspelen.  

   

Het programma voor groep 5/6 t/m 8:  

Om 8.15 uur worden de school en het schoolplein officieel geopend.  

Om 12.00 uur beginnen de kinderen aan een speciaal op deze dag aangeboden feestelijk en gezonde lunch.   

Om 12.45 uur beginnen de Koningsspelen voor groep 5/6 t/m 8.  

   

* Alle kinderen blijven tot de bel buiten (ook de onderbouw). Dit i.v.m. het klaarzetten van het ontbijt en de opening van de school en het 
schoolplein.  

** Voor het ontbijt of lunch willen wij u vragen om aan uw kind(eren) in een plastic tas een bord, een beker en bestek (graag met naam) 
mee te geven.  

*** I.v.m. de opening van de school krijgen de kinderen een speciale traktatie. Daarom hoeft er geen tussendoortje voor 10 uur meege-
nomen te worden, graag wel drinken.   

*** De groepen 3, 3/4, 4 en 5 doen ’s ochtends mee aan het Koningsontbijt. Voor de lunch willen wij u vragen om aan hen wel eten en 
drinken mee te geven.  

**** De groepen 5/6, 6, 7 en 8 doen mee aan de Koningslunch. Zij hoeven geen eten voor tussen de middag mee te nemen.  

   

Bij slecht weer gaan de spelen op het plein helaas niet door.  

Met alle feestelijkheden eromheen belooft het dit jaar een onvergetelijke dag te worden!  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze dag, dan horen wij het graag.  

   

Juf Jeanet, juf Dinie, meester Erik en juf Ineke   
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Afgelopen dinsdag vond de diploma-uitreiking plaats van de cursus computer-
typen/tekstverwerken, die bij ons op school gegeven werd door Gulden Loon 
Typopleidingen.  

Ook in het volgende schooljaar wil Gulden Loon de cursus weer op school (of op 
een school in de buurt) organiseren.  

Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen hier dan aan deelnemen. Hiervoor 
krijgen de leerlingen uit de huidige groepen 5, 6 en 7 een folder mee, door mid-
del waarvan zij zich kunnen inschrijven voor de cursus. Een typ-diploma is in 
deze tijd heel wat waard! Daarom bevelen wij de cursus van harte aan!  

Van harte gefeliciteerd met jullie typdiploma!   

 

 

De ouderraad heeft onlangs de afrekening subsidie oud papier 2018 binnen gekregen van de gemeente Berkelland. In 2018 hebben de 
leerlingen en een aantal (groot)ouders in totaal 38.900 kilogram oud papier opgehaald!! Een heel mooi resultaat! De ouderraad krijgt 
hiervoor van de gemeente €1510,27!! Leerlingen en (groot)ouders heel erg bedankt voor jullie inzet!  

Dit geld gebruiken we voor alle leerlingen van onze school. Dit kan o.a. worden gebruikt voor bijvoorbeeld een aanvulling voor bij de 
schoolreisjes of voor nieuwe attributen voor ons schoolplein.  

Dus mocht u in de toekomst een aantal keer per schooljaar een paar uurtjes tijd hebben om samen met de leerlingen oud papier op te 
halen, dan horen we dit graag.  

“Oud papier-ophalers” nogmaals bedankt voor jullie inzet!  

De ouderraad  

 

 

In een blog van Nieuwetijdskind stond een artikel met de titel “Nieuwe genetische eigenschap ontdekt: onze ADD en ADHD-diagnoses 
hebben nooit geklopt”. Daarin stond onderstaand citaat:  

“Als er geen concreet bewijs gevonden kan worden, waarom proberen we dan niet met deze eigenschappen te werken i.p.v. te diagnosti-
ceren en te onderdrukken'.”  

Deze zin is helemaal passend bij de presentatie die Jolanda Brouwer van praktijk Eärendil heeft gehouden tijdens het info-uur van 14 
maart, met als thema ‘Help mijn kind….het nieuwe ouderschap’.  

Zij is er voorstander van om eerst de gebruiksaanwijzing van je kind goed te leren kennen. Ieder kind heeft immers een eigen gebruiks-
aanwijzing. Hoe kan ik het beste omgaan met eventuele problematiek waar je als ouder tegen aan loopt? Diagnosticeren kun je altijd 
later nog doen op een wat oudere leeftijd wanneer een kind zich nog meer ontwikkeld heeft. Tenzij het niet anders kan en de problema-
tiek met betrekking tot je kind meer aandacht nodig heeft.  

Als kindertherapeut gaf zij inzicht en handvatten over verschillende eigenschappen die zij regelmatig ziet binnen haar praktijk.  

Uitgelicht werden faalangst en prestatiedruk, AD(H)D en concentratieproblemen,  beelddenken en hoog sensitiviteit.   

Na een duidelijke presentatie was er tijd en ruimte om vragen te stellen en spelmateriaal te bekijken.  

Mochten er vragen zijn, Jolanda is ten alle tijde bereid om in een persoonlijk gesprek hier op in te gaan. Een afspraak maken kan altijd. 
Daarnaast is ze is iedere maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen op school voor individuele leesbegeleiding. Op de eerst-
volgende koffie-inloop (op 1 april) is ze ook aanwezig.  

Van een ouder  
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Het info-uur over ‘Hoofdluis... en dan?’ kon op 14 maart niet doorgaan, omdat toen hiervoor niet iemand van de GGD beschikbaar was. 
We hebben hiervoor een andere datum gevonden, waarop Tineke Grotenhuis, medewerker van de jeugdgezondheidszorg, ons informatie 
kan geven over hoofdluis en hoe hiermee om te gaan. Zij zal daarbij ook de informatie voor luizenouders geven, die voor iedereen interes-
sant zal zijn. We hopen op jullie komst, nadat we in de afgelopen periode hebben gemerkt hoe hardnekkig de hoofdluis soms voor blijft 
komen. U kunt zich aanmelden voor deze avond in de agenda van Mijn School. Van harte welkom!   

 

Wat was het gaaf!!  

Op vrijdagochtend 15 maart was de opening van de expositie WOW! WAT GAAF!!  

Het thema 'Wonderen' stond centraal en wat prachtig om te zien hoe ieder daar op zijn eigen manier mee bezig is geweest.  Het wonder 
van lucht stond centraal in de opening. Je ziet het niet, maar het is er wel en we kunnen niet zonder. Maar ineens konden we lucht wél 
zien en horen: in een (piepende) ballon, in een luchtbel, door een trompet en zelfs in de vorm van een wolk in de kerk! We mochten ook 
veel (groot)ouders en andere belangstellenden ontmoeten 's avonds bij de openstelling van de kerk. Bedankt voor uw komst!   

Wij vonden het geweldig dat we voor de vijfde keer met jullie een expositie konden maken! Volgend jaar nodigen we jullie graag weer uit 
voor een schattenjacht in de kerk!   

Een link naar de foto’s vindt u op Mijn School.    

Ook jij bent een wonder  

niets aan jou is saai en grijs!                                                                                                                                               

Wees maar jij en blijf bijzonder  

zing gewoon je eigen wijs!  

Werkgroep School en Kerk  

 

Eind februari zijn de door Bohero opgehaalde oude schoolmeubelen op transport gegaan naar 
Kiev  

De verzending naar Kiev loopt via de Vlaardingse Stichting 
Spoetnik, die al jaren hulptransporten die kant op ver-
zorgt. De goederen worden eerst naar een verzamelpunt 
gebracht en van daaruit gedistribueerd.  

Namens Bohero is er verzoek gedaan om foto’s te sturen 
vanuit de Oekraine. Wij hopen dat aan dit verzoek gehoor 
wordt gegeven zodat wij een ingericht klaslokaal kunnen                  

bewonderen.  

 

Voor ons sponsorkind Catherine in Oeganda hebben de kinderen vanaf de kerstvakantie tot deze week 97,87 euro opge-
haald. Wat een mooi bedrag! In elke klas staat een foto van Catherine met een spaarpot. Hier kan uw kind elke week geld 
in doen. Helpen jullie ook de komende tijd weer mee? Namens Catherine en de stichting UCCF hartelijk dank.  

 

 
In groep 0A verwelkomen we Gijs en in groep 0B verwelkomen we Lynn. Welkom op de basis-
school en heel veel speel- en leerplezier!   

 

 

  

    

 



U vindt onder Documenten de volgende 
bijlagen:   

 flyer RCT de Stofwolk 

 Brief ouderbijdrag schoolreisje/
excursie 

 Uitnodiging open huis 

 

 

We feliciteren iedereen die deze week 
en volgende week zijn/haar verjaar-
dag viert. 

Allemaal een heel                                                     
fijne verjaardag                                                  
toegewenst!  

   

Op 5, 6 en 7 april organiseert RTC de Stofwolk op het wieler- skeelerpark open dagen die voor jong en oud toegankelijk zijn.  

Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan verwijzen wij u naar de bijlage voor meer informatie. 

 

 
Zit je op de basisschool en heb je zin om een palmpasenstok voor palmzondag te maken?   

Dan ben je welkom op zaterdag 13 april in de Huve van 14.00 tot ca. 16.00 uur.  

Als je nog een stok hebt dan mag je die meenemen.  

Ouders/opa’s en oma’s  die willen helpen zijn ook van harte welkom.  

Graag opgave voor 7 april.  

Groetjes Jolanda Rooiman  jolandarooiman@hotmail.com  of: 291343  

              Esther den Boer    leo.esther.denboer@planet.nl of: 476767    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 NUMMER 14 

De op de foto getoonde voorwerpen zijn deze week 
gevonden. De spullen kunnen opgehaald worden 
bij Mark of Marita. Graag binnen twee weken, omdat 
het niet te doen is om alle gevonden voorwerpen lan-
ger te bewaren.   

 

 

mailto:jolandarooiman@hotmail.com
mailto:leo.esther.denboer@planet.nl

