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Activiteitenoverzicht: 
 

22 maart Vastenmarkt 

25 maart Palmpasen 

30 mrt t/m 2 april Paasweekend 

3 april  Margedag 

  

 
Reminders: 

  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

 
Nieuws rondom de nieuwbouw 
In het najaar van 2017 is 
gecommuniceerd dat begin 2018 
de herstart van de bouw van het 
kindcentrum zou gaan beginnen. 
Zover is het helaas nog niet, maar 
de laatste fase voor de herstart is 
al wel begonnen. Het 
aardbevingsbestendige ontwerp 
is goedgekeurd en momenteel 
worden de kosten hiervan 
berekend. Zodra dat klaar is, kan 
de bouw beginnen. Uiteraard 
wordt u op de hoogte gehouden 
van nieuwe ontwikkelingen. 
 
Johan van Delden 
Projectleider KC de Vosholen 
 
Sponsoring 
Er is helaas op dit moment weinig 
te melden over de bouw van de 
nieuwe school. Maar we willen 
niet stil zitten. We willen er van 
alles aan doen om de nieuwe 
school straks heel mooi in te 

richten. Om leuke extra dingen te 
realiseren hebben we veel geld 
nodig.  
Nu kregen we onlangs een 
aanbod van een ouder om 
bijvoorbeeld planten aan te 
bieden voor de verkoop. Het 
bedrijf schenkt ons als school dan 
een deel van de opbrengst.  
Een mooi initiatief, dat we ook in 
de MR hebben besproken.  
Om niemand hierin buiten te 
sluiten, willen we alle ouders met 
een eigen bedrijf eveneens de 
mogelijkheid bieden om iets 
dergelijks te ondernemen. Dus 
mocht u vanuit uw bedrijf iets 
willen aanbieden, wat de school 
ten goede komt, dan mag u dit 
voor 25 maart aanstaande mailen 
naar juf Maria.  
We willen dan de verschillende 
acties in het komende jaar 
uitzetten en op deze manier extra 
gelden genereren voor de school. 
Wilt u meedoen, mail dan naar 
stantoniussappemeer@primenius
.nl 
 
Ziekte in het team 
Helaas hadden we de afgelopen 
week te maken met ziekte binnen 
het team. We hebben hierdoor 
verschillende groepen een dag 
vrij moeten geven. De kinderen 
vinden het meestal helemaal niet 
erg, maar we realiseren ons dat 
het voor de ouders veelal lastig is. 
We hopen desondanks op uw 
begrip en zijn blij met de 
flexibiliteit die we de afgelopen 
week hebben mogen ervaren. 
 
Bioscoopavond 
Vorige week vrijdag lag de rode 
loper uit voor de school, die 
omgetoverd was als bioscoop. 
Compleet met drinken en popcorn 
was het een fantastische avond. 
 
Vertrek juf Petra 
Onze collega Petra Wezeman, 
van groep 5 Panda’s, gaat ons 
per 1 april verlaten. Zij gaat 
werken op een basisschool in 
Drachten. Petra woont in 
Drachten en hoeft dan niet meer 
te reizen voor haar werk. Heel erg 
jammer voor ons, maar we 

begrijpen haar keuze. We wensen 
haar alle goeds voor de toekomst. 
We willen u, als ouders, in de 
gelegenheid stellen om afscheid 
te nemen van Petra op 
donderdag 29 maart van 14.30-
15.00 uur. 
 
Vastenactie  
De vastenactie is afgelopen 
maandag geopend door de 
ambassadeur van stichting MME 
Donatilla. Er is verteld over de 
school waar wij geld voor gaan 
inzamelen en hoe ze in het land 
leven.  
De kinderen zaten geboeid te 
luisteren en te kijken naar de 
powerpoint presentatie en de 
filmpjes.  
Hoe kunt u uw steentje bijdragen?  
De kinderen hebben een 
spaarpotje meegekregen. Ze 
kunnen dit spaarpotje vullen door 
bijv. een heitje voor een karweitje 
of een vrijwillige bijdrage. We 
hebben gehoord dat er al heel 
wat acties of klusjes zijn gedaan. 
Super! Het spaarpotje kan 
donderdag 22 maart en vrijdag 23 
maart bij de leerkracht worden 
ingeleverd  
 
Vastenmarkt  
Ook nodigen we u alvast uit voor 
de afsluiting van deze actie op 
donderdag 22 maart. Dit doen we 
met de vastenmarkt van 17.00-
19.00 uur. Op de markt kunt u 
van alles zien, doen en proeven. 
Ook eigen knutselwerkjes worden 
in verschillende groepen 
verkocht.  
 
In iedere groep hangt er op de 
klassendeur een intekenlijst om 
iets te maken voor het restaurant. 
Vele handen maken licht werk! 
Dus schrijf u nog in! Of meldt u 
aan bij onderstaande mailadres. 
Voor vragen over het restaurant 
of de gerechten, kunt u mailen 
naar: 

vastenactiecommissie@outlook

.com  
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