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Nieuws per groep 
Groep 3 en 4 
Voorstelling: “de Rattenvanger” 
Op dinsdag 12 maart a.s. gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 met 
de bus naar Heinkenszand om de voorstelling ‘de Rattenvanger’ te 
bezoeken. De kinderen moeten die dag een lunchpakket meenemen, 
omdat we tijdens de lunchpauze op de terugweg zijn. 
 
Groep 7/8 
Informatiebijeenkomst van de Pieter Zeeman 
Vanavond is er om 19.30 uur een bijeenkomst op de Meerpaal over het 
vervoer naar de Pieter Zeeman. U heeft hierover vorige week bericht 
gehad. De bijeenkomst wordt van harte aanbevolen. 
 
Groep 7/8 
Schaatsen! 
De kinderen van groep 7/8 gaan vrijdagochtend 22 februari a.s. van 
10.00-11.00 uur  schaatsen in Zierikzee. Je mag zelf schaatsen 
meenemen, maar je kunt ze ook ter plaatse gratis lenen. Zorg wel voor 
handschoenen en droge kleren (of misschien heb je wel een skibroek).  
 

Rapportgesprekken 
De rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 6 vinden plaats in de 
week van 25 februari a.s. U kreeg daarvoor vorige week een 
uitnodiging via Parro. 
 

Albert Heijn 

Zoals u weet, wordt het centrum van Bruinisse de komende jaren flink 
gerenoveerd. Een goede zaak, daar zijn we het allemaal over eens. Als 
schoolteam en OR/MR maken we ons wel zorgen over de uitbreiding 
van Albert Heijn. De voorkant van dit pand komt enkele meters naar 
voren. Naast onze hoofdingang wordt een pand gebouwd waar Gall en 
Gall en de Etos in moeten komen. Dit nieuwe gebouw komt ook enkele 
meters naar voren, zodat onze uitgang een stuk kleiner, smaller en 
onoverzichtelijker wordt. We vrezen dat dit de verkeersveiligheid niet 
gaat bevorderen. Verder wordt de parkeerplaats voor Albert Heijn 
drukker, dus kinderen op fietsen moeten hier tussen een weg zien te 
vinden. Het is bijzonder jammer dat we weinig begrip en medewerking 
van de officiële instanties krijgen. We houden u op de hoogte van de 
vervolgstappen die we gaan nemen. 

 
 

Verjaardagen   

 22/02 – Niels Kostense 

 25/02 – Jamie Hoek 

 28/02 – Robin Snoek 

 03/03 – Julianne Slootweg 

 08/03 – Laura Hoek 

 13/03 – Esmee Tessers 

 14/03 – Mirthe Giljam 

 14/03 – Jin Habets 

 15/03 – Arne Hoogerwerf 

 

Van harte gefeliciteerd!  
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Agenda 

Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 – week 9 2019 
Adviesgesprekken groep 8 – week 12 2019 
Schoolvoetbal voor het jongensteam – woensdag 3 april 2019 
Schoolvoetbal voor het meisjesteam – woensdag 10 april 2019 
Obase studiedag The Move – vrijdag 21 juni 2019 (kinderen vrij) 
Pleintjesactiviteiten – iedere dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur (bij slecht weer 
in de gymzaal) 
 

Bijlage(n) 

Zaalvoetbal voor jongens en meisjes (SMWO) 
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