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Afscheid juf Lise-Lotte 

Vandaag is de laatste dag van juf 
Lise-Lotte in groep 7/8. Zij heeft 

juf Evelien vervangen van half no-
vember tot aan vandaag. Woens-
dag zal juf Evelien de groep weer 

overnemen. 

Gelukkig hoeft juf Lise-Lotte niet 
lang stil te zitten en kan ze vanaf 

volgende week op een andere 

school weer aan het werk.  

Hierbij willen we juf Lise-Lotte heel hartelijk bedan-

ken voor de goede zorgen en wensen haar heel 

veel plezier en geluk op haar nieuwe werkplek. 

Thema afsluiting 

Het thema van de huidi-
ge periode is ‘tijd’ In al-
le groepen wordt er ge-

werkt aan dit thema en 
de onderwerpen lopen van de steentijd tot aan de 

tweede wereldoorlog. Ook dit thema willen we 
graag afsluiten met een kleine inloopmiddag. Deze 
middag is op dinsdag 16 april om 13.15 uur. U en 

andere belangstellenden zijn op deze middag van 
harte welkom om een kijkje te nemen in de ver-

schillende groepen.  

Koningsspelen 

Elk jaar nemen we met de 

school deel aan de konings-
spelen. Dit jaar vallen de ko-
ningsspelen een beetje vroeg. Dit komt doordat Pa-

sen dit jaar laat is en de laatste vrijdag voor de 
meivakantie goede vrijdag is. Daarom zijn de ko-

ningsspelen dit jaar als op vrijdag 12 april. Meer 

informatie volgt spoedig. 

Agenda 

03-04 | Eerste werkdag juf Evelien 

10-04 | Inschrijving IOP gesprekken open 

12-04 | Koningsspelen 

12-04 | Nieuwsbrief 9 

13-04 | Juf Stephanie jarig 

15-04 | Deze week IOP gesprekken 

16/17/18-04 | Groep 8 eindcito 

18-04 | Paasviering 

19-04 | Goede vrijdag / vrij 

19-04 | start meivakantie 

05-05 | einde meivakantie 

Zomertijd gaat in 

Zaterdagavond gaat de 

zomertijd in. Om 02.00 

uur gaat de klok een uur-

tje vooruit! 

Gymtijden veranderen 

Door een aantal wisselingen op 

school hebben we wat moeten 

schuiven met de gymtijden. 

Groep 3/4 krijgt vanaf volgen-

de week op dinsdag- en don-

derdagmiddag gym. Voor groep 5/6 blijft 

alles gelijk en voor groep 7/8 verschuift de 

vrijdagochtendles naar de donderdagmid-

dag. De lessen op donderdagmiddag wor-

den gegeven door juf Veronique.  


