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Activiteitenoverzicht: 
 

Vrijdag 17-02 Carnaval 

Dinsdag 14-3 Open dag 

  

  

 
Reminders: 

 Voorjaarsvakantie; van 18 t/m 
26 februari 

 

 
Route optocht Carnaval 
U bent van harte uitgenodigd om 
langs de kant van de weg onze 
optocht te bekijken! Hieronder volgt 
de route. We starten de route 
gezamenlijk, bij de Touwslager gaan 
we uiteen (de onderbouw loopt een 
iets kortere route). 
Groep 1 t/m 4: Start bij 
parkeerplaats school – linksaf 
richting Middenstraat – linksaf 
richting Kleinemeersterstraat – 
linksaf richting Touwslager - 
Touwslager vervolgen – links het 
Roomslaantje weer op (pad langs 
lokalen groep 6/7 en 7).  
Groep 5 t/m 8: Start bij 
parkeerplaats school – linksaf 
richting Middenstraat – linksaf 
richting Kleinemeersterstraat – 
linksaf richting Touwslager - rechtsaf 
richting IJzerwerker - linksaf de 
Koker op - linksaf de Spantenzetter 
op - rechtsaf richting Touwslager - 
links het Roomslaantje weer op (pad 
langs lokalen groep 6/7 en 7). 

 
Aquavoetbal 
Op zaterdag 25 februari is er in 
Sportcentrum de Kalkwijck weer 
meegedaan worden aan 
aquavoetbal, door alle kinderen 
tussen 8 en 16 jaar. 

 
GGD ook via WhatsApp te 
bereiken 
Uw kind komt in groep 2 en in groep 
7 in contact met GGD Groningen. 
Behalve dit contactmoment tussen 
uw kind en de doktersassistent, is 
GGD Groningen voor u als ouder 
echter altijd te bereiken bij vragen 
over opvoeding en gezondheid. 
Sinds kort ook via WhatsApp! 
GGD Groningen 
Tel.: 050-3674991 
WhatsApp: 06-10565212 
Facebook: 
facebook.com/ggdgroningen 
Website: www.ggdgroningen.nl 
 
Voorstellingen Kielzog 
De komende maanden zijn er weer 
allerlei leuke jeugd- en 
familievoorstellingen in het Kielzog. 
In de bijlage staan ze allemaal op 
een rij. 
 
Vrijwilligers gevraagd! 
Bij de klinkertunnel zal een 
natuurlijke speelplaats worden 
aangelegd. Hiervoor is men op zoek 
naar vrijwilligers die mee kunnen 
helpen op een (aantal) zaterdag(en). 
Zie bijlage voor meer info. 

 
Voorleesfinale 
Woensdag 15 februari heeft Yorick 
Heikens onze school 
vertegenwoordigd tijdens de 
voorrondes van de voorleesfinale.  
Helaas gaat hij niet door naar de 
provinciale rondes. Wel kreeg Yorick 
de complimenten van de jury; hij 
sprak erg duidelijk en heeft een 
mooie voorleesstem.   
We hebben een leuke middag 
gehad! 

 
 
Schaken 
We hebben nog een uitgebreid 
verslag ontvangen van het schaken, 
inmiddels 2 weken geleden. In de 
bijlage kunt u hier alles over lezen. 
 
Open dag 
Op dinsdag 14 maart houden alle 
peuterspeelzalen en basisscholen 
van de gemeente Hoogezand-
Sappemeer een open dag. Uiteraard 
doet ook onze school hieraan mee. 
Wij willen u via deze nieuwsbrief 
vragen of u dit onder de aandacht 
wilt brengen bij uw familie, en 
bekenden die in Hoogezand-
Sappemeer wonen en kinderen 
hebben in de basisschoolleeftijd. 
Belangstellende ouders en kinderen 
zijn op deze dag welkom voor een 
introductie en rondleiding door de 
school op de volgende tijdstippen: 
9 uur en 10.30 uur 
 
Tevredenheidspeiling 
In maart wordt er weer een 
tevredenheidspeiling voor onze 
school gehouden. Alle medewerkers, 
leerlingen (groep 5-8) en ouders 
krijgen hiervoor een vragenlijst. Na 
de vakantie ontvangt u hier meer 
informatie over. 
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Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op 
maandag 15 en dinsdag 16 mei. 
Naast individuele en groepsfoto’s 
zullen er ook familiefoto’s worden 
gemaakt met eventuele jongere 
kinderen uit het gezin. Binnenkort 
leest u hier meer over. 
 
Voorjaarsvakantie 
Van zaterdag 18 t/m zondag 26 
februari hebben we vakantie. 
We wensen iedereen een fijne week 
toe! 
 
 
 


