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   eerste schooldag, fruit uitdeeldag 

21 januari t/m 8 februari afname cito toetsen 

7 februari finale voorleeswedstrijd 

13 februari Playing gezond dag 

14 februari ‘Ik vind je lief dag’  

18 t/m 22 februari voorjaarsvakantie 

25 februari t/m 1 maart week van de rapport gesprekken 

27 februari leerlingvrije dag 

Regel van de maand; druiven, appels, bananen of peren, 

        Iedereen doet mee aan gezond trakteren 

 

Afname toetsen. 

De afname van de toetsen start weer. Om de toetsen zo goed mogelijk af te kunnen nemen vragen 

wij om uw medewerking door afspraken bij de dokter en tandarts zoveel mogelijk later te plannen. 

De toetsen worden namelijk hoofdzakelijk in de ochtend afgenomen. Daarom is het ook van groot 

belang dat alle kinderen, zoals gewoonlijk, op tijd in de klas zijn.  

 

Juf Lalenya. 

Er is regelmatig contact vanuit school met juf Lalenya. Helaas gaat het nog niet beter met haar 

waardoor zij ook de komende weken nog niet op de Achtbaan aanwezig zal zijn. 

 

Ik vind je lief dag 

Eerder dit jaar is er al uitleg geweest over de ‘Ik vind je lief dag’ maar nu nog even ter 

verduidelijking. 

Deze dag komt in plaats van Vaderdag en Moederdag. Met de kinderen hebben we het vooral over 

hoe je met elkaar om gaat en wanneer je iemand lief vindt. In de onderbouw zullen de kinderen 

voor 14 februari iets knutselen voor iemand die ze lief vinden. Dit betekent dat er voor Vader- en 

Moederdag niets wordt gemaakt. 

 

Podium versieren 

Wij zoeken ouders (of oma’s/opa’s) die het leuk vinden om ongeveer 4 keer per jaar het podium op 

een leuke manier te versieren. De eerste keer zal zijn op woensdag 13 februari in het kader van 

voorjaar en de ‘Ik vind je lief dag’. 

Aanmelden kan bij juf Monique (directeur) of bij de ouderraad. 

Wij zorgen voor de gezelligheid met een kopje koffie of thee en u voor een leuk podium voor de 

school/kinderen. 

 

 

 

 

Belangrijke data: 
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Schoolreisje. 

Ook dit jaar gaan we weer met de groepen 3 t/m 6 op schoolreisje. Volgende week ontvangt u een 

bericht met meer uitleg rond de betaling hiervoor. 

 

Playing gezond dag. 

Op woensdag 13 februari is er weer een playing gezond dag waarbij er door 2 groepen gezond 

gekookt wordt en er extra beweging is. 

Hierop aansluitend ziet u bij deze nieuwsbrief een extra bijlage met tips over gezond eten, drinken 

en trakteren.  

 

Aanmelden vier jarige leerlingen. 

Als u een kind heeft dat in het jaar 2019 vier jaar wordt en waarvan u wilt dat het naar de 

Achtbaan gaat, is het belangrijk dat u een afspraak maakt met de directeur Monique van den 

Eshof. 

Dit om er voor te zorgen dat u er zeker van bent dat er inderdaad een plaats voor uw kind is in de 

kleutergroep. Maar ook voor ons om te weten hoe de groepen er in 2019 uit zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


