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met leveranciers en omdat uw basisschool vaak
al schoolovereenkomsten heeft
afgesloten inclusief het recht op het
gebruik thuis, ontvangt u flinke
onderwijskorting als u via schoolspot
koopt.
Afwezig
Helaas is juf Ankie opnieuw afwezig. Haar herstel
verloopt niet zoals gehoopt. Wij proberen intern
haar afspraken zoveel mogelijk over te nemen.
Ze wil via deze weg de ouderraad ontzettend
bedanken voor het boeket dat namens de
leerlingen en ouders is bezorgd.
Volgende week moeten wij het ook even zonder
juf Karin stellen. Zij heeft een welverdiende
vakantie.

Lente-ontbijt
Op donderdag 24 maart organiseert de
ouderraad een lente-ontbijt.
De kinderen ontbijten gezellig met hun eigen
groep. De Ouderraad doet de boodschappen en
zij verzorgen het eten voor dit gezellige lenteontbijt. Uw kind neemt een bordje, beker,
bestek en eventueel een eierdopje mee naar
school. Wilt u deze voorzien van naam en
verpakken in een plastic tas waar ook de naam
op staat? Zo krijgt u de eigen vuile vaat mee
terug naar huis . Helaas is het voor de
ouderraad lastig om voor kinderen met een
specifieke allergie de juiste veilige inkopen te
doen. Wij willen u vragen of u zelf kunt zorgen
voor een aangepast ontbijtje afgestemd op de
allergie van uw kind. Alvast bedankt.
De Ouderraad.

Hoe ontvangt u deze korting?
Om te kunnen winkelen bij
schoolspot heeft u een inlogaccount
nodig. Heeft u nog geen account dan
kunt u dat direct aanvragen bij
schoolspot, binnen enkele
ogenblikken ontvangt u via e-mail uw
inloggegevens en kunt u gaan
bestellen.

21 maart
Neogroep 4,5,6
naar het
Concertgebouw
Amsterdam

Oefen-Cito’s groep 8
Groep 8 heeft de afgelopen week
hard geoefend met de oefen-Cito’s.
Deze toetsen zijn een voorbereiding
voor de eind-Cito’s die in april
worden gehouden.

25 t/m 28 maart
Paasvrij

De oefenmomenten zijn goed
verlopen en de juffen van groep 8
zijn ervan overtuigd dat de groepen
8 optimaal zijn voorbereid!
Fruit deze week
Komkommer, banaan en
watermeloen

ICT mogelijkheid
Onderstaande informatie is mogelijk interessant:

In de bijlage vindt u de
activiteitenkalender van de schoor.

Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor het basisen speciaal onderwijs waar ouders en
medewerkers met veel korting officiële
software, hardware en andere ICT-gerelateerde
producten kunnen bestellen. Deze korting kan
oplopen tot wel 90%!
Schoolspot is een dienst voor het onderwijs.
Door slimme overeenkomsten die zijn gesloten
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24 maart
Lente ontbijt
door de
Ouderraad
georganiseerd

