
 

Week 8 

22 februari 2019 
 

 

 

Welkom  

 

Volgende week komt er een nieuwe leerling kennismaken in de onderbouwgroep.  

We heten Féline van harte welkom. Na de voorjaarsvakantie start zij bij ons in de groep. 

 

Kindrapport 

 

Vandaag heeft uw kind zijn/haar kindrapport mee naar huis gekregen. Donderdag heb ik het rapport met uw kind 

besproken. De kinderen waren allemaal supertrots op hun rapport! 

Graag zie ik de rapporten na de voorjaarsvakantie, voorzien van handtekening, weer terug op school.  

 

Oudergesprek 

 

Volgende week maandag en donderdag vinden voor de ouders van de onderbouwgroep de oudergesprekken plaats. 

Tijdens dit gesprek wordt het OPP besproken. Lisette Steinmeier zal bij deze gesprekken aanwezig zijn. 

Gymkleding mee naar huis 

 

Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun gymkleding mee naar huis. Vriendelijk verzoek om deze na de 

vakantie weer fris gewassen in de gymtas te stoppen. Alvast bedankt! 

  

Carnaval 

 

 
Carnaval op school 
Op vrijdag 1 maart viert de Verrekijker carnaval. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. In 
tegenstelling tot vorige jaren vieren we dit niet samen met basisschool Eigenwijs. We kiezen voor een kleinere en 
rustigere omgeving. Uit de bovenbouw zal een prins en prinses gekozen worden. We starten de dag in de eigen klas 
met een modeshow. Daarna mogen leerlingen die dat willen een optreden verzorgen voor alle leerlingen van de 



 
Verrekijker. Daarna mogen zij kiezen of ze misschien een keer willen hossen of juist een rustige activiteit in de klas 
willen doen. Het is de bedoeling dat de leerlingen gewoon hun fruit en drinken meenemen. Tussendoor ontvangen 
de leerlingen een kleine versnapering. 

Belangrijke afspraak: wapens zijn niet toegestaan. Gewone serpentines mogen meegebracht worden. Confetti en 
spuitserpentine mogen niet gebruikt worden. 

De school is op de normale tijd (12.15 uur) uit. Hierna begint voor iedereen de carnavalsvakantie. 

 

Alvast een fijne vakantie toegewenst! 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2018-2019  
Voorjaarsvakantie            04-03-2019 t/m 08-03-2019   
Tweede Paasdag              22-04-2019 
Meivakantie                      22-04-2019 t/m 03-05-2019   
Hemelvaart                       30-05-2019 t/m 31-05-2019   
Tweede Pinksterdag       10-06-2019   
Zomervakantie                 08-07-2019 t/m 16-08-2019  

 

Studiedagen 
Op de volgende momenten staan de studiedagen gepland: 
dinsdag 19 maart 2019 

donderdag 6 juni 2019 

vrijdag 5 juli 2019 (calamiteitendag) 
 


