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Inhoud 
Nieuws per groep 
Agenda 
Bijlage(n) 
Voorjaarsvakantie 

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. 
 

Kinderkunstweek 

In het kader van de Kinderkunstweek die woensdag 21 maart van start gaat zijn wij 
op zoek naar: Kralen, doppen, deksels van potten (diverse maten), ijzerdraad, 
bierdoppen,  lege nespresso cupjes, oude cd’s/cd-roms, bakjes,  plastic flesjes, oude 
electrische bedrading, snoeren, blikken, oude binnenbanden, postelastieken 
verpakkingsmateriaal (zowel plastic als papier), knopen, kleerhangers (liefst van die 
ijzeren), linten, lappen stof, draad, wol, oude vliegengordijnen, kralengordijnen, 
windchimes, stokjes, rietjes, buisjes, latjes, plankjes, houtblokken, piepschuim, oude 
fietswielen, spaken, kapotte paraplu’s, springveren, eierdozen zonder deksel, gewone 
eierdozen, metalen ringen, kabels, panty’s, touw, visnetten, armbanden, kettingen, 
kokers, spiegeltjes, kapotte wekkers/klokken. En van alles veeeeeeel :-) 
Alles waarvan je denkt “wat moeten ze daar nou mee?” kunnen we gebruiken. Bij 
twijfel gewoon meenemen! Spullen inleveren bij de groepsleerkrachten. Super 
bedankt alvast! 

 

Agenda 

Voorstelling “De Rattenvanger” (3/4) – 12 maart 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) 

SMWO – Sportkidsdagen 
Zwembad DOLFIJN – Voorjaarszwemmen 
 

Voorjaarsvakantie 
In de week van 4 maart t/m 8 maart is de  
voorjaarsvakantie. Alle kinderen zijn dan vrij.  
We hopen de kinderen op maandag 11 maart  
weer op school terug te zien. 

 
 
 
 
 

Onderwerp 
Tekst 

Verjaardagen   

 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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