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Datum Activiteit 

5 maart  Meester Jeroen aanwezig 
vanaf 13.00 

5 maart Leerlingenraad 

6 maart Peuter-kleuter gymles in de 
Burght 
Meester Jeroen aanwezig 

11 maart 19.00 uur ouderavond 

12 maart 9.00-12.00 Open 
lesochtend 

16-20 maart Week van de Lentekriebels 

18 maart Open dag nieuwe ouders 

19 maart Opschoon dag 
Kangoeroe rekenwedstrijd 

 
Peuter-kleuter gym: 
Rond Sinterklaastijd zou er eigenlijk een 
peuter-kleuter gymles zijn in de Burght. Door 
omstandigheden ging dat toen niet door. 
Aanstaande vrijdag 6 maart zal deze gezellige 
activiteit plaats vinden. Samen met de 
kleuters van het Kompas zal er een fijne 
gymles gegeven worden. 
 
Ouderavond: 
Afgelopen najaar is er een brief uitgegaan van 
onze school en Ukkie om te kijken of er 
belangstelling is voor een ouderavond met 
daarin opvoedkundige zaken. Uit de 
inventarisatie zijn 4 onderwerpen naar boven 
gekomen. 
Woensdag 11 maart 2020 zal deze avond 
plaats vinden op de Voorpoort. U bent vanaf 
19.15 uur van harte welkom. 
De uitnodiging wordt als bijlage meegestuurd 
bij deze nieuwsbrief maar krijgen de kinderen 
ook vrijdag mee naar huis. 
 
Open lesochtend:                                   

Donderdag 12 maart is er weer een open 

lesochtend. Wij nodigen u als ouder, maar ook 

opa’s en oma’s, uit om een kijkje in de klas te 

nemen van uw kind. Deze ochtend zal het 

gewone dagrooster gevolgd worden. 

 
 

Kangoeroe reken- en wiskunde wedstrijd:  
Dit schooljaar doen we mee met de 
Kangoeroe Reken- en wiskundewedstrijd met 
een aantal leerlingen van de school. Omdat 
het de eerste keer is hebben we leerlingen 
opgegeven die een hoge score hebben op cito 
rekenen en ook in de methodetoetsen goed 
mee kunnen komen. Het meedoen aan de 
wedstrijd is met name bedoeld om goede 
rekenaars wat extra uitdaging te bieden. 
De leerlingen zullen de komende drie 
woensdagen door juf Silvia hierop worden 
voorbereid, door te oefenen met oude 
opgaven. De wedstrijd zelf is op donderdag 19 
maart op school onder schooltijd. 
Nieuwsgierig geworden? Lees meer 
op https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/ 
 
Schoolfruit: 
Deze week worden de volgende gruiten 
uitgedeeld: 

   
 
Verjaardagen: 
Deze week zijn er geen jarigen op school. 
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