
Maandkalender en mededelingen 
maart 2018 

Maandag 26 Voorjaarsvakantie 

Dinsdag  27 

Woensdag 28 

Donderdag 1 

Vrijdag  2 

 

Maandag 5 Controle hoofdluis 
Start thema sociaal emotionele ontwikkeling ‘Jezelf presenteren’.  

Dinsdag  6  

Woensdag 7 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 

Donderdag 8 Inloopavond ouders nieuwe leerlingen 19.00 – 21.00 uur 

Vrijdag  9  

 

Maandag 12  

Dinsdag  13 Open huis voor ouders nieuwe leerlingen 9.00 - 14.00 uur 

Woensdag 14  

Donderdag 15  

Vrijdag  16  

 

Maandag 19 Groepsvoorstelling groep 5-7, start 13.45 uur 

Dinsdag  20  

Woensdag 21 Groep 1 t/m 4 muziekles van juf Elise 
Actie: Wij trekken aan de bel! 

Donderdag 22 Klassenlunch groep 8 
Bureau HALT groep 8 

Vrijdag  23 Klassieke muziekverhalen groep 4 en 5 

 

Maandag 26 Zwemmen groep 5 en 6 

Dinsdag  27  

Woensdag 28  

Donderdag 29 Paasontbijt 
Inloopspreekuur GGD Jeugdverpleegkundige 13.30 – 14.30 uur 

Vrijdag  30 Goede vrijdag/studiedag team. Alle kinderen zijn vrij. 

 

Studiedag groep 1 en 2:  woensdag 11 april 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Werkervaringsplek 
Op donderdag 8 maart start Mervat Hanna bij ons op school. Zij is er op maandag en 
donderdagochtend van 8.30 – 12.00 uur. Mervat is drie jaar geleden vanuit Syrië in Nederland 
gekomen. Zij komt bij ons op school werkervaring op doen en de Nederlandse taal nog beter leren. 
Zij zal ons ondersteunen bij verschillende activiteiten, zoals begeleiding van kleine groepjes 
zelfstandig werkende kinderen, kopieerwerkzaamheden en andere hand en spandiensten. 
 
Inloopspreekuur GGD 
Naast de reguliere contactmomenten houd de jeugdverpleegkundige, Maria Krabbenborg,  een 
inloop- spreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom en kunnen vrij binnen 
lopen. 
De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, psychosociale problemen, 
pesten, faalangst, voeding, zindelijkheid, slaapproblemen en/of eetproblemen.   
Maar ook voor de lengte en het gewicht van uw kind of voor een gehoor- en ogentest. 
 
U heeft 15 minuten per consult. Heeft u meer tijd nodig kan er om een dubbele afspraak gemaakt 
worden of wordt een nieuwe afspraak gemaakt. 
Wilt u gebruik maken van dit spreekuur dan kunt u op 29 maart binnenlopen of een afspraak  maken 
via de mail bij Maria Krabbenborg, Jeugdverpleegkundige GGD  Noord-en Oost Gelderland 
 (m.krabbenborg@ggdnog.nl). 
 
Wij trekken aan de bel! 
Op woensdag 21 maart 2018 doen wij mee aan de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel'. Op die dag 
maken basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer 
toeters en trommels. Zo wordt aandacht gevraagd voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes 
met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Deze actie is geïnitieerd door 
het Liliane fonds. Meer informatie vindt u op www.lilianefonds.nl.  
 
Sociaal emotionele ontwikkeling: ‘Jezelf presenteren’.  
De komende weken staat het thema “Jezelf presenteren” centraal. Dit thema gaat 
over jezelf kenbaar maken in het gezelschap van anderen. De onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld, een praatje maken met kinderen die je niet kent, in de groep iets 
vertellen, kennismaken, in het middelpunt staan, enz. 
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