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Activiteitenoverzicht: 
 

Dinsdag 14 
februari 

Valentijnsdag 

Vrijdag 17 
februari 

Carnaval 

  

  

 
Reminders: 

 Aankomende maandag 13 en 
dinsdag 14 februari zijn de 
oudergesprekken voor de 
groepen 3 t/m 7 

 Voorjaarsvakantie; 20 t/m 24 
februari 

 

Voorleesfinale Hoogezand-

Sappemeer 

Op woensdag 15 februari neemt 

Yorick Heikens, uit groep 8, 

namens onze school deel aan de 

voorronde van de voorleesfinale 

van de gemeente Hoogezand-

Sappemeer. Wij wensen Yorick 

veel voorleesplezier en natuurlijk 

succes! 

 

Valentijnsdag 

Volgende week dinsdag is het 

weer zover, Valentijnsdag. Dit 

laten we, zoals elk jaar, niet 

zomaar aan ons voorbij gaan. Er 

staat een hele mooie brievenbus 

op de tafel bij binnenkomst. Hier 

kunnen ouders en kinderen 

briefjes en kaartjes in doen, deze 

worden dan bij alle kinderen 

bezorgd. Handig is wel als er een 

naam en een groep in staat.Het 

zou leuk zijn als alle kinderen 

deze dag iets ontvangen 

 

Bezoek Rijksmuseum groep 6 

en groep 6/7 

Groep 6 en groep 6/7 zullen 

volgende week donderdag 16 

februari een bezoek brengen aan 

het Rijksmuseum in Amsterdam. 

We verwachten de kinderen om 

7.45 uur op school in hun eigen 

klas. We vertrekken dan om 8.05 

uur met de museum bus richting 

Amsterdam. In het Rijksmuseum 

krijgen we in groepjes een 

rondleiding en gaan we 

opdrachten doen. En natuurlijk 

De Nachtwacht in het echt 

bekijken! 

Als het verkeer meezit, zullen we 

rond 15.25 uur weer in 

Sappemeer terug zijn. Wilt u 

Klasbord op deze donderdag in de 

gaten houden? Eventuele 

wijzigingen zullen hierop worden 

doorgegeven. 

 
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.  
 

Schaken 

Afgelopen woensdag waren de 

voorrondes voor de 

schaakkampioenschappen. De 

teams van onze school hebben het 

heel goed gedaan. Op de foto een 

aantal enthousiaste schakers. 

 
 

Zwemvierdaagse 

In de voorjaarsvakantie wordt er 

in Sportcentrum de Kalkwijck een 

zwemvierdaagse georganiseerd. 

Van maandag 20 t/m vrijdag 24 

februari zijn er elke dag tussen 

10.00 en 12.00 uur leuke 

activiteiten. 
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