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Activiteitenoverzicht: 
 

Di. 7 & 
do. 09-
02 

Oudergesprekken 
groep 8 

Woe.   
8-02 

Margedag, kinderen 
vrij 

Woe.   
8-02 

Voorronde 
schaakkampioenschap 

Ma.13 & 
di. 14-02 

Oudergesprekken 
groep 3 t/m 7 

Vrij.   
17-02 

Carnaval 

 
Reminders: 

 Voorjaaarsvakantie: 20 tm 24 
februari 

 
 

 

Margedag 

Aankomende woensdag 8 

februari zijn alle kinderen vrij 

in verband met een margedag. 

Het team is deze dag wel op 

school aan het werk. 

 

 

Voorronde kampioenschap 

schaken 

Woensdagmiddag 8 februari is 

de voorronde van het 

basisschoolkampioenschap 

schaken op onze school. 

Vorige week heeft u hierover 

uitgebreid kunnen lezen in de 

nieuwsbrief. De deelnemers 

worden om 14.15 op school 

verwacht, de wedstrijd begint 

om 14.30 uur. Rond 17.00 uur 

is het afgelopen. 

Ouders die willen 

aanmoedigen zijn van harte 

welkom! 

 

Carnaval  Op vrijdag 17 

februari vieren we Carnaval 

met elkaar. Het thema van dit 

jaar is ‘Film & Tv’. De 

kinderen mogen verkleed 

komen in dit thema, maar een 

ander kostuum is ook goed. 

We vinden het niet passend bij 

onze school om gruwelijke of 

gewelddadige kostuums en/of 

attributen aan te trekken of 

mee te nemen. Iedere 

leerkracht opent het feest om 

8:30 in de eigen groep. Zoals 

elk jaar bent u van harte 

welkom om bij de optocht te 

komen kijken. De optocht 

begint om 11:40 bij school. De 

optocht eindigt rond 12:00 uur 

en alle kinderen gaan eerst 

terug naar hun eigen klas. Alle 

kinderen nemen zelf fruit en 

drinken mee. De bovenbouw 

luncht op school en hoeft geen 

lunch mee. De bovenbouw 

houdt ’s middags een 

talentenjacht. Hierover volgt 

binnenkort meer informatie via 

de eigen leerkracht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsvakantie 

Van maandag 20 februari t/m 

vrijdag 24 februari hebben we 

vakantie. 

 
   

 

Kinderwoorddienst 

Aankomende zondag 5 

februari is er weer een 

kinderwoorddienst in de 

Katholieke kerk te Sappemeer. 

Het begint om 10.00 uur en het 

thema is ‘tevreden zijn en hoe 

laat je dat merken’.  

Ook is er weer een leuke 

knutselactiviteit. 
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