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Activiteitenoverzicht: 
 

Vrijdag 9 feb. Carnaval 

Ma. 12 en di. 
13 feb. 

Oudergesprekken 
groep 8 

Woe. 14 feb. Margedag 

Ma. 19 en di. 
20 feb. 

Oudergesprekken 
groep 3 t/m 7 

26 feb.- 2 
maart 

Voorjaarsvakantie 

Ma 12 maart Start vastenactie 

Do.22 maart Afsluiting 
vastenactie 

Di. 3 april Margedag 

Di. 8 mei Schoolfeest 

Di. 5 juni Margedag 

 
Reminders: 

•  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

• Betalen contributie 
oudervereniging 

 
Olympiade groep 5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 nemen deel 
aan de Olympiade: De 
Olympische Winterspelen van 
Hoogezand-Sappemeer. Op 
donderdagmorgen 8 februari 
zullen er verschillende 
wintersport-onderdelen worden 
uitgevoerd. Deze sportdag wordt 
gehouden van 9.00 uur tot en met 
11.45 uur in de Europahal, 
Kalkwijckhal en turnzalen. Voor 
het gemeentehuis zal een ijsbaan 
komen te liggen. Graag allemaal 
deze dag op de fiets naar school 

komen! Meenemen: sportkleding 
en voldoende eten en drinken! 
 
Vastenactie  
Na het Carnaval vieren, begint de 
periode van vasten. Deze start op 
Aswoensdag en eindigt met het 
Paasfeest. In deze 
veertigdagentijd willen wij in 
navolging van Jezus, stilstaan bij 
ons leven en dat van onze 
naasten.  
Ieder jaar hebben we daarom een 
vastenactie. Vorig jaar ging onze 
aandacht uit naar mensen uit 
eigen land. Dit jaar willen we een 
bijdrage leveren voor de mensen 
verder weg.  
We starten de actie op maandag 
12 maart. Graag nodigen we u al 
uit voor de afsluiting op 
donderdag 22 maart van 17.00 
uur tot 19.00 uur. De vastenmarkt 
waarop u van alles kunt zien, 
beleven, proeven voor het goede 
doel!  
Noteert u het alvast en komt 
allen!  
 
Verhuis/margedagen 
Op het vakantierooster, dat u aan 
het begin van het schooljaar hebt 
ontvangen, staan nog 2 te 
plannen margedagen. Deze 
dagen hadden we gereserveerd 
voor een eventuele verhuizing. 
Zoals eenieder bekend is, gaat 
dat dit schooljaar nog niet 
gebeuren. De dagen zijn nu wel 
ingepland als margedagen voor 
de kinderen. Het team zal dan 
activiteiten organiseren in het 
kader van de schoolontwikkeling. 
Voor in uw agenda: 3 april (na 
Pasen) en 5 juni zijn vrije dagen 
voor de kinderen.  
 
Veiligheidscoördinator 
Voor ouders en leerlingen is het 
van belang dat zij bij iemand op 
school terecht kunnen wanneer zij 
te maken krijgen met pesten. De 
wet schrijft voor dat er op iedere 
school een persoon is, die 
fungeert als vast aanspreekpunt. 
Voor onze school is dat Liesbeth 
Deiman, leerkracht van groep 7. 
Het is van belang dat u signalen 
van pesten in de eerste plaats 

bespreekt met de leerkracht van 
uw kind. U bent daarnaast vrij om 
ook Liesbeth hierbij in te 
schakelen. Liesbeth zal de 
komende weken de groepen 
bezoeken en ook de kinderen 
hierover informeren. 
 
Buitenspeeldag dreigt te 
verdwijnen 
De jaarlijkse buitenspeeldag, die 
georganiseerd wordt door de 
wijkcommissies van Boswijk en 
Vosholen, dreigt te verdwijnen! 
Dit in verband met het tekort aan 
vrijwilligers. Ieder jaar kampen we 
met een tekort aan vrijwilligers, 
terwijl het aantal kinderen dat 
deze buitenspeeldag bezoekt 
steeds groter wordt, namelijk ruim 
450 kinderen in 2017! 
Het gaat steeds net goed, maar 
wij kunnen deze verantwoording 
niet meer dragen zonder genoeg 
vrijwilligers. 
Tijdens de speeldag horen we 
vaak “O, dat is leuk, ik had ook 
graag geholpen, want mijn kind is 
toch aan het spelen”. 
Wij hebben besloten, dat als wij 
op 18 april 2018 niet genoeg 
vrijwilligers hebben, er dit jaar 
helaas geen buitenspeeldag zal 
plaatsvinden. 
Daarom doen wij een dringende 
oproep 
Wie wil op 13 juni van 13.00 uur 
– 16.30 uur meehelpen met de 
buitenspeeldag? 
Wij zijn er bij. U toch ook? 
U kunt zich opgeven via: 
info@vossenstreek.nl of via de 
app: 06-13906829 
Graag met vermelding van naam, 
emailadres en mobiel nummer. 
Alvast (ook namens onze 
kinderen) onze hartelijke dank! 
Namens de Wijkcommissies 
Boswijk en Vosholen 
Ciske van Egeraat 
 
Kinderwoorddienst met als 
thema “Jezus helpt je” 
Zondag 4 februari is er weer een 
kinderwoorddienst, om 10 uur in 
de Katholieke kerk te Sappemeer. 
De doopschelpen van de 
kinderen die in het afgelopen jaar 
zijn gedoopt, worden uitgereikt. 
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We hebben weer een mooi 
verhaal en teken- en 
knutselactiviteiten. Graag tot 
zondag! 
 
Margedag/stakingsdag 
Op 14 februari is er, zoals 
bekend, een margedag. Kort 
geleden is echter ook besloten 
dat er op deze dag weer gestaakt 
gaat worden in het primair 
onderwijs. Als bijlage van deze 
nieuwsbrief vindt u een brief van 
de voorzitter van ons College van 
Bestuur, waarin de staking nader 
wordt toegelicht. Ook staat erin 
vermeld waar u de petitie kunt 
ondertekenen. 

 
 


