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Nieuwsbrief 2: zaterdag 31 augustus 2019 

Juf Mariëtte: 

In overleg met haar familie kan ik u vertellen dat juf Mariëtte goed vooruit gaat en dat ze de 

intentie heeft om over een tijdje eens een bezoek te brengen aan school. 

 

Miss Mariëtte is doing well, she wants to bring a visit to our school in the future. 

Offer en Suikerfeestfestiviteit:  

Op vrijdagmiddag 6 september a.s. willen we aandacht besteden aan het Offerfeest en 

Suikerfeest. Dit gebeurt door middel van een aantal gezellige activiteiten en lekker eten en 

drinken. Wilt u iets maken? Laat u dat dan weten bij juf Jessica. 

On Friday 6 th of september we will celebrate “Offer en Suikerfeest” at our school. If you’d like 

to make something, please let miss Jessica know. 

 

Mad Science: 

De naschoolse lessen van Mad Science starten maandag 2 september a.s. Ruim 20 kinderen 

hebben zich hiervoor opgegeven, leuk! De lessen vinden plaats in het lokaal van de peuters 

(Kober) en zijn van 14.45 tot 15.45. Meneer Jos is aanspreekpunt bij vragen. 

 

The Mad Science lessons start on Monday 2th of september at 14.45 till 15.45 at our school. 

 

Afwezigheid en vervanging juf Jessica: 

Ook dit schooljaar werkt juf Jessica op maandag, dinsdag, donderdag. De vrijdagen werkt zij om 

de week en op woensdag is zij vrij. Op de dagen dat juf Jessica er niet is, neemt Juf Henny waar. 

 

When Miss Jessica is absent, you can ask your questions to miss Henny. 

 

Ouderhulpformulier: 

Denkt u nog aan het invullen van het ouderhulpformulier? We kunnen uw hulp goed gebruiken! 

Voor vrijdag 13 september a.s. zoeken we nog hulp bij de sport en spelochtend. 

 

Don’t forget to fill in our list for parent help at our school. We need help at 13th of September 

for our sport activities. 

 

 

  



 

Ouder/kind-gesprekken: 

De komende 2 weken staan de ouder/kind-gesprekken op de jaarplanning. U krijgt hiervoor een 

uitnodiging van de leerkracht. 

Deze ouder/kind-gesprekken  zijn erg waardevol. Het geeft u de gelegenheid ons op de hoogte te 

brengen van informatie over uw kind en het geeft ons de gelegenheid onze verwachtingen 

richting uw kant uit te spreken. Het is zinvol dit gesprek thuis voor te bereiden. Wat wilt u graag 

vertellen over uw kind of wat wil uw kind graag vertellen aan de leerkracht. 

Wij wensen u een goed waardevol gesprek. 

 

In the next two weeks you will receive an invitation from our teachers for a parent/child 

meeting at our school. 

 
 

Schoolafspraken: 

Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar, vragen wij uw aandacht voor een aantal 

schoolafspraken: 

- Wij vragen u bij aankomst en vertrek de poort van het plein achter u te sluiten. 

- Wilt u de juiste ingang van de school gebruiken? Voor de onderbouw en groep 7 is dat de ingang 

aan de kant van het fietspad, voor de bovenbouw is dat de hoofdingang. De andere ingang is 

vanwege de renovatie afgesloten. 

- We fietsen niet op het schoolplein en stallen de fiets in de stalling dichtst bij de ingang die uw 

zoon of dochter gebruikt. 

- Kom op tijd naar school, de poorten gaan om 8.20 open, om 8.30 willen we echt starten met de 

les. 

Bedankt voor uw begrip. 

Please take notice of the following rules: be on time, take the right entrance of the school, place 

the bike in the right bicycle storage and close the gates when you enter or leave the school. 

Excursies: 

Onze groepen gaan deze week op excursie. Op maandag bezoeken groep 5,6 en NIP BB slot 

Loevestein, op dinsdag bezoeken groep 3,4 en NIP MB het Markiezenhof, op donderdag bezoeken 

groep 7 en 8 kamp Vught. De kleutergroep brengt samen met de peutergroep woensdag een 

bezoek aan de kadespeeltuin. 

Our children are going on an excursion this week. 

Monday: gr 5,6 NIP BB slot Loevestein 

Tuesday: gr 3,4 NIP MB het Markiezenhof 

Wednesday: gr 1,2 Kade speeltuin 

Thursday: gr 7,8 kamp Vught. 

 



Een gezonde traktatie op school: 

Is uw kind binnenkort jarig en zoekt u een leuke maar ook gezonde traktatie? Denkt u dan eens 

aan: 

 

Mozzarella en tomaat rupsjes. 

 

Rupsje nooit genoeg van druiven en aardbeien 

 

 
 

Watermeloen pizza met bramen, bosbessen en aardbeien toppings. 

 

 


