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Volgende week vrijdag 22 februari is het zover dan
vieren wij op school Carnaval. Alle kinderen mogen
verkleed op school komen.
Het gebruik van confetti of spuitbusje is niet
toegestaan in en buiten de school!
Hoe vieren we Carnaval dit jaar?
Vóór de kleine pauze hebben de groepen 1, 2 en 3
samen een Mini Playbackshow daarna gaan de
kinderen terug naar hun eigen groep waar zij pauze houden. De rest van de ochtend wordt
ingevuld met activiteiten in de groep van uw kind.
De groepen 4 t/m 8 gaan het spel ‘vossenjacht’ spelen in de wijk. De groepen 4, 5 en 8 zullen
dit spel voor de 10 uur pauze spelen en de groepen 6 en 7 na de 10 uur pauze.
Het andere deel van het programma wordt ingevuld met activiteiten in de groep van uw
kind. We zijn ontzettend blij dat we voldoende ouders hebben die ons komen helpen tijdens
de vossenjacht. Alvast ontzettend bedankt hiervoor!
Let op: de kinderen zijn op deze dag om 12.00 uur vrij!
Oudergesprekken
Deze week en volgende week zijn er oudergesprekken op school. N.a.v. de resultaten die uw
kind(eren) hebben behaald de afgelopen periode bespreekt de leerkracht de vorderingen
van uw kind(eren). Daarnaast komt natuurlijk het welbevinden van uw zoon/ dochter aan de
orde. Samen met de leerkracht(en) bespreekt u hoe de onderwijs ontwikkelingslijn het
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tweede deel van het schooljaar voor uw kind vorm krijgt. U krijgt inzicht in het
leerlingvolgsysteem en op deze manier bent u volledig op de hoogte van de prestaties van
uw kind(eren).
Schoolproject
Het duurt nog even maar 11 maart start het schoolproject. Het thema houden we nog even
geheim, u hoort hier binnenkort meer over. Het schoolproject vindt in alle klassen plaats en
op 2 april wordt het project afgesloten en ben u van harte welkom om de resultaten te
bewonderen. Zet u deze data vast in uw agenda!
Voor uw agenda
19 feb
22 feb
23 feb t/m 03 mrt
4 mrt
6 mrt
11 mrt
18 mrt
20 mrt
22 mrt
26 mrt
28 mrt
2 april

Rapportgesprekken groep 1 t/m 6
Adviesgesprekken groep 7 en 8
Carnavalsviering tot 12:00 uur. Kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij
Krokusvakantie
Inloopspreekuur
Info ochtend nieuwe ouders
Start schoolproject
Ouderkijkmiddag
Ouderkijkmiddag
Kind vrije middag, kinderen om 12.00 uur vrij
Ouderkijkmiddag
Ouderkijkmiddag
Thema-avond afsluiting schoolproject

Wij wensen u een alvast een heel fijn weekend!
Team Het Veldhuis
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