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Aan de ouders en de kinderen, 
 

 

 

Inhoud 
ALGEMENE MEDEDELINGEN 

Ring  gevonden 
Werkzaamheden kerkplein 

Schoolzwemmen 
Toestemming bibliotheek 

Oudergesprekken 
Vervangen groep 5 en 6 

Algemene mededelingen 
 
RING GEVONDEN 
Op het schoolplein is een ring gevonden. Een van de kinderen heeft de ring 
binnengebracht. Mocht u dus een ring missen, dan is de kans groot dat u op 
school moet zijn. De ring ligt op kantoor. 
 
WERKZAAMHEDEN AAN HET KERKPLEIN 
Op verzoek van gemeente en aannemer plaatsen we het volgende bericht: 
Aanbrengen beplanting Kerkplein en omgeving 
Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland is maandag 8 maart gestart met het 
aanplanten van alle groenelementen (bomen, beplanting et cetera) op het 
Kerkplein en omgeving. Graag vragen wij uw speciale aandacht voor deze 
werkzaamheden nu de beplanting het beste ‘aanslaat’. De plaatselijke jeugd vindt 
het een ‘sport’ om vanaf het muurtje rondom de kerk in de groenstrook naast de 
kerk te springen en met hun fiets door de kerktuin te rijden. Moerland maakt zich 
daarom zorgen over de nieuwe beplanting in deze groenvakken en roept alle 
kinderen (en hun ouders) op om de groenvakken niet als speelelement te gebruiken 
en de groenvakken met rust te laten. Alleen op die manier heeft het groen kans 
van slagen en bereiken we het beeld dat we met de herinrichting van het Kerkplein 
voor ogen hebben. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Op school hebben we bovenstaande ook met de kinderen in de klas besproken.  
 
SCHOOLZWEMMEN 
Tijdens de laatste persconferentie is gemeld dat de binnenzwembaden weer open 
mogen voor zwemlessen m.i.v. 16 maart. Dit betekent dat de zwemlessen in Laco 
vanaf woensdag 24 maart ook weer door mogen gaan. De kinderen van de 
groepen 3 en 4 kunnen dus weer gaan zwemmen. Groep 4 is op woensdag 24 
maart als eerste aan de beurt. 
 
HERHALING VERZOEK TOESTEMMING VRAGENLIJST BIBLIOTHEEK 
Hierbij vragen we u de papieren in te leveren voor toestemming van het afnemen 
van de vragenlijsten van de bibliotheek en het gratis lidmaatschap. Zie de 
nieuwbrief van donderdag 4 maart jl. (voor zover u dat natuurlijk nog niet gedaan 
hebt). 
 
OUDERGESPREKKEN 
Vanaf donderdag 25 maart zijn er weer oudergesprekken gepland. We willen u als 
ouders uitnodigen om te praten over de voortgang van uw zoon of dochter. In de 
groepen 1, 2, 3 en 7/8 willen we dit fysiek doen. In de andere groepen gebeurt dit 
digitaal. Parro uitnodiging staat open vanaf maandag 15 maart. Voor de ouders uit 
groep 1, 2, 3 en 7/8 die liever geen fysiek contact willen, kan ook een digitale 
afspraak gemaakt worden. Wilt u dit dan met de betreffende leerkracht 
overleggen? We zullen natuurlijk voor passende maatregelen zorgen wanneer u 
op school wordt uitgenodigd. Gezien deze bijzondere situatie geven we de 
rapporten al mee op woensdag 24 maart. U kunt dan van te voren het rapport 
inzien. 

 
VERVANGING IN GROEP 5 EN 6 
Vrijdag 19 maart is juf Anneloes uit groep 5 afwezig. Zij wordt deze dag vervangen 
door juf Yolande. In groep 6 is juf Marian er op donderdag 18 maart niet. Hier 
zoeken we nog een vervangster voor. 
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Verjaardagen   
 

Maart 

13 – Esmee Tessers 

14 – Mirthe Giljam 

14 – Jin Habets 

15 – Arne Hoogerwerf 

15 – Lisa van Popering 

23 – Givanno den boer 

25 – Nyah verspeten 

 

April 

08 – Guus Elzerman 

10 – Levi Andeweg 

14 – Sanne Kempe 

15 – Batoul Alibrahim 

21 – Madelief van Velzen 

22 – Fenna Moerland 

 

 

 

VAN HARTE  

GEFELICITEERD!  
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Agenda activiteiten 
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