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Activiteitenoverzicht: 
 

Ma.19 en 
di.20feb 

Oudergesprekken 
gr. 3 t/m 7 

26 feb. – 2 
maart 

Voorjaarsvakantie 

Do.22 maart Vastenmarkt 

Zo. 25 maart Palmzondag 

30 maart t/m 
3 april 

Paasweekend 

  

  

 
Reminders: 

•  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

• Maandag 19 en dinsdag 20 
februari: Oudergesprekken 
groep 3 t/m 7 

 
Oproepje oude apparaten/ 
techniekmiddag 8 maart 
Heeft u nog oude elektrische 
apparaten die u niet meer 
gebruikt? Wij hebben hier belang 
bij. Wij willen dit gebruiken voor 
een techniekmiddag. Bijvoorbeeld 
een kapotte laptop, stofzuiger, 
koffiezetapparaat 
computerscherm met kast.. 
Kortom we kunnen alles wel 
gebruiken. U mag dit bij uw eigen 
klas inleveren. Wilt u als ouder 
meehelpen op 8 maart, horen wij 
het ook graag. Proefjes en 
apparaten onderzoeken staat dan 
op het programma. 
Juffen van groep 3 en 4 

 
 
 
 
Carnaval 
Wat hebben wij een groot feest 
gehad in de school! De confetti zit 
net niet meer in de oren en de 
school is weer netjes. De 
polonaise op het plein, spelletjes 
in de klassen en bijna allemaal 
verkleed. Kortom het was weer 
een groot succes. En wat stonden 
er veel mensen langs de weg 
tijdens de optocht. Alle kinderen 
vonden dit geweldig. In de 
middag was de talentenshow en 
talenten hebben wij zeker op 
school! 
De 3e prijs ging naar groep 8. Zij 
deden ook dans en playback, met 
snoep gooien op het eind.  
De 2e prijs ging naar Jade en 
Juliët (gr 6) Zij deden dans en 
playback.  
En de 1e prijs ging naar groep 7-
8. Zij deden met veel kinderen 
een shuffle dans. Lied zelf 
gemonteerd en alles goed op 
elkaar afgestemd. Zij hadden als 
prijs een heerlijke taart en 
hiermee hebben wij carnaval voor 
dit jaar weer afgesloten. 
 
CITO 3.0 
Met ingang van dit schooljaar 
starten we met de nieuwe versie 
van de cito voor de midden- en 
eindtoetsen voor de groepen 3 
t/m 6. Volgend schooljaar wordt 
ook groep 7 toegevoegd en het 
jaar daarop groep 8. Inhoudelijk 
sluiten deze toetsen beter aan bij 
ons onderwijs en de leefwereld 
van de kinderen. Doordat de 
inhoud van de toetsen anders is 
dan de vorige citotoetsen, zijn de 
resultaten niet meer onderling te 
vergelijken. 

Oudergesprekken groep 3 t/m 7 
Maandag 19 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.   

 

 

Vrijwilligers gevraagd! 
Vanuit de wijkcommissie De 
Vossenstreek doen wij op 10 
maart aanstaande mee met de 
landelijke actie NL doet. Dit jaar 
willen we gezamenlijk diverse 
speelplaatsen in onze wijk 
schoonmaken en voorzien van 
nieuw zand. Hiervoor zijn we op 
zoek naar zoveel mogelijk 
vrijwilligers uit de wijk De 
Vosholen. Helpt u mee? 
In de bijlage over de actie staat 
waar u zich kunt aanmelden. 
Graag tot zaterdag 10 maart! 
Wijkcommissie De Vossenstreek 
 
Lezing over Hoog Sensitieve 
Kinderen 
Op woensdagavond 21 maart is 
er op onze school een lezing over 
Hoog Sensitieve Kinderen, 
aanvang 20.00 uur. 
In de bijlage leest u waar u zich 
kunt aanmelden voor deze lezing. 
 
Lasergamen 
In de voorjaarsvakantie kunnen 
de leerlingen van groep 4 t/m 8 
lasergamen in de Europahal. Bij 
deze weekbrief zit een bijlage met 
alle informatie hierover. 
 
Ouderbrief Trefwoord 
Als bijlage van deze nieuwsbrief 
vindt u de ouderbrief Trefwoord, 
deze keer met als thema “Veel en 
weinig”.  
 
Gevonden voorwerpen 
Vanaf maandag a.s staat er in de 
hal bij de hoofdingang een tafel 
met gevonden voorwerpen. 
Wilt u er tussen kijken wanneer u 
op school komt voor de 
oudergesprekken en uw 
eigendommen meenemen naar 
huis. 
Aan het einde van de week doen 
we de resterende kleding naar 
een goed doel. 
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