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Activiteitenoverzicht: 
 

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 

 
Reminders: 

•  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

• Oudergesprekken groep 8: 12 
en 13 februari 

• Denkt u aan het betalen van de 
contributie voor de 
oudervereniging. 

Regionale voorleesronde 
Woensdag 14 februari neemt 
Bette Sijker, namens onze school, 
als voorleeskampioen deel aan 
de regionale voorleesfinale. Bette, 
veel succes! 
 
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. Vorige week ontving u 
een brief van de voorzitter van 
ons College van Bestuur, waarin 
de staking nader wordt toegelicht. 
In de brief stond ook de oproep 
om onze petitie te tekenen. 
Hieronder vindt u nogmaals de 

link naar deze petitie: 

https://investeerinprimairond

erwijs.petities.nl/     
 
Oudergesprekken groep 3 t/m 7 
Maandag 19 februari en dinsdag 
20 februari zijn de 
oudergesprekken. De uitnodiging 
voor deze gesprekken zijn door 
de leerkrachten meegegeven. Bij 
de gesprekken van groep 7 zijn 
de leerlingen zelf ook aanwezig.  
 
Oudergesprekken groep 8 
Op maandag 12 en dinsdag 13 
februari zijn de oudergesprekken 
voor groep 8 
 
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 
 
Luizen 
In de bijlage van deze nieuwsbrief 
zit een folder van de GGD 
omtrent luizen. 

Carnaval route optocht 
U bent van harte uitgenodigd om 
morgen langs de kant van de weg 
onze optocht te bekijken! 
Hieronder volgt de route. Wij 
lopen dit jaar de gehele route 
samen. Start bij parkeerplaats 
school – linksaf richting 
Middenstraat – linksaf richting 
Kleinemeersterstraat – linksaf 
richting Touwslager - Touwslager 
vervolgen – links het 
Roomslaantje weer op (pad langs 
lokalen groepen 5 en 7-8).   
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