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Voorjaarsvakantie 
Afgelopen dinsdag liep ik aan het einde van de ochtend in gedachten verzonken het schoolplein 
op om iets weg te  gooien. Ik werd getroffen door de aangename warmte die de vroege 
voorjaarszon al wist te verspreiden. Een heerlijk gevoel. En nu maar hopen dat de zon ook 
volgende week blijft schijnen wanneer de kinderen van een welverdiende rust genieten tijdens de 
voorjaarsvakantie. 
 
Zowel voor de kinderen als voor het 
team is de vakantie een prettig 
vooruitzicht. De griep heeft namelijk 
een flinke aanval op ons 
weerstandsvermogen gedaan en we 
zijn er niet helemaal ongeschonden 
doorheen gekomen. Maar liefst 
twee keer hebben we een groep 
naar huis moeten sturen. Dat doet 
pijn aan ons onderwijshart. Fijn dat 
we in de vakantie weer nieuwe 
energie kunnen opdoen en zo 
kunnen afrekenen met de 
restverschijnselen van de griep.  
 
Voor wie thuis blijft nog een leuke tip: maak met uw kinderen eens een (uitgezette) wandeling in 
de duinen bij pannenkoekenrestaurant De Duinrand, Zandvoortselaan 130 in Bentveld. 
Gegarandeerd dat uw kinderen oog in oog komen te staan met een hert. Er lopen er namelijk heel 
veel. Ze zullen het prachtig vinden!  
 
We hopen u allen gezond en wel weer terug te zien op maandag 25 februari. 
 

High tea voor groep 6 
Afgelopen dinsdag 12 februari had groep 6 een 
bijzondere middag. Er was een high tea. Natuurlijk 
wordt er niet zomaar een high tea gehouden op 
school. Maar de kinderen van groep 6 hadden de 
afgelopen tijd zo hard gewerkt dat zij via het 
klassenbeloningssysteem classdojo maar liefst 1000 
punten hadden verdiend. Die hebben ze besteed 
aan een high tea. Foto’s van dit smakelijke 
evenement zijn te vinden op de website van de 
school. 
 

 
 



 
 

  
 

Al 130 jaar goed voor goed onderwijs! 

 
Rapportgesprekken 
U kunt deze week intekenen voor de rapportgesprekken die plaatsvinden 
direct na de voorjaarsvakantie. De intekenlijsten hangen in de centrale hal 
op de witte schuifwand. 
 

 

Geslaagd voorleesontbijt 
Het is al weer even geleden, maar op 23 januari hadden we het voorleesontbijt. Die dag en de 
dagen erna zijn er veel ouders  geweest die in de groepen hebben voorgelezen. Bedankt 

daarvoor! Voorlezen (en zelf lezen) is 
ongelooflijk belangrijk voor de 
taalontwikkeling en 
woordenschatontwikkeling van 
kinderen. Met haar stichting Lezen en 
Schrijven zet ook prinses Laurentien 
zich hiervoor dagelijks in. 
Wie we ook willen bedanken, is bakker 
Bertram. Hij heeft een heel grote 
korting gegeven op de overheerlijke 
bolletjes die de kinderen ’s ochtends 
mochten oppeuzelen. 
 
 

 

 

Kalender  
16 t/m 24 februari  voorjaarsvakantie 
26, 27, 28 februari  rapportgesprekken 
27 februari   luizenpluizen 
27 februari en 5 maart  rapportgesprekken groep 5 
8 maart    groepspresentatie groep 1/2B 
8 maart    nieuwsflits nummer 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


