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Onze nieuwsbrief verschijnt aan
het einde van de maand en wordt
verstrekt
aan
alle
ouders/verzorgers
van
onze
leerlingen. De brief kunt u ook
lezen op onze website.

Bij alle data die in deze brief
genoemd worden, schrijven wij
‘Deo Volente’, en dat betekent:
'Als de Heere het wil en wij
zijn in leven, dan zullen wij dit
of dat doen.’
Belangrijke data:
24 feb.
Nieuwsbrief-7
27feb.-3mrt Voorjaarsvakantie
8 mrt.
Biddag
15 mrt.
Kijkochtend nieuwe lln.
31 mrt.
Nieuwsbrief-8

Na een periode van vorst begint het voorjaar zich alweer een
beetje aan te dienen ’s Morgens is het alweer vroeger licht. Zo
heel af en toe hoor je een vogel fluiten en het wordt weer een
beetje warmer.
In de groepen is het ook merkbaar dat de drukke periode van
toetsen voorbij is en dat er weer volgens de methodes wordt
gewerkt.
Op woensdag 8 maart a.s. is het Biddag voor gewas en arbeid.
Wij hopen dan met de hele school naar de kerk te gaan en God
te danken en te bidden voor de zegeningen die wij van Hem
krijgen!
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Personeel
Op woensdag 22 februari jl. is er een dochter geboren bij juf Marleen en
Jeroen. Het meisje heet Fleur Leone. Alles gaat goed met moeder en
dochter. Vindt u het leuk om een kaartje te sturen dan kan dat naar:
Familie Kiewiet, Singel 68, 4255 HD Nieuwendijk.
Vanaf donderdag 16 maart a.s. hoopt juf Chantal weer te komen werken.
Op donderdag zal zij RT-taken gaan vervullen en op vrijdagochtend
lesgeven in groep 2.
De zorgen om Stan, de zoon van juf Ellen, zijn nog steeds groot. De afgelopen week is hij weer
opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Terugblik
KIJK!gesprekken gr 1-2
Op maandag 13 en dinsdag 14 februari jl. zijn de gesprekken over het groep 1-2 rapport geweest. Het
zijn prettige gesprekken geweest.
Rapportgesprekken gr 3-8
Op maandagavond 20 februari en dinsdagmiddag 21 februari jl. zijn de rapportgesprekken in
groep 3-8 geweest. Wat is het fijn om met elkaar de ontwikkelingen van de kinderen te kunnen
bespreken.
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is van maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart a.s.
Wij wensen jullie een fijne week en hopelijk weer tot maandag 6 maart a.s.
Ziekmeldingen van uw kind
Mocht uw kind ziek zijn wilt u dit dan ‘s morgens voor schooltijd
telefonisch melden. Per e-mail is niet verstandig, want mocht de
leerkracht of de locatieleider niet werken dan kan de ziekmelding niet
worden doorgegeven. Alvast bedankt!
Gymrooster na de voorjaarsvakantie
Na de voorjaarsvakantie starten wij met het nieuwe gymrooster. In de
vorige nieuwsbrief schreef ik hier al over. Voor de donderdag- en vrijdagmiddag is er nog een kleine
aanpassing gedaan.
Gym
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
11.00-12.00

gr 1-2

gr 3

13.15-14.15

gr 3/ gr 4-5

gr 4-5

gr 7b-8

14.15-15.15

gr 6-7a

gr 7b-8

gr 6-7a
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Biddag
Op woensdag 8 maart a.s. is het Biddag. Deze dag hopen wij met de hele school naar de kerk te
gaan. Ook u bent dan van harte welkom in de kerk! De viering begint om 10.45 uur. Tijdens de viering
is er een collecte voor de sponsorkinderen die de school steunt via Woord&Daad. Bij de uitgang zal
er een collecte zijn voor de kerk.
Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscontrole is, i.v.m. Biddag, verplaatst naar donderdag 9 maart a.s.. Let u erop dat de
kinderen geen gel of haarlak in het haar hebben en een ‘eenvoudig’ kapsel, zodat er vlot
gecontroleerd kan worden.
Kijkochtend nieuwe leerlingen
Op woensdagochtend 15 maart a.s. is er van 9.00-10.00 uur weer een kijkochtend voor nieuwe
leerlingen, die voor 31 december 2018, 4 jaar hopen te worden. Kent u nog ouders die interesse
hebben in onze school? Deze ouders zijn van harte welkom!
Centrale Eindtoets in groep 8
Dit jaar doen wij mee met de Centrale Eindtoets. Als school bieden wij de papieren toets aan op
dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april a.s.
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie
maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie maandag 12 februari t/m 16 februari 2018
Paasvakantie
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018
Meivakantie
vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Hemelvaart
donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren
maandag 21 mei 2018
Zomervakantie
maandag 9 juli t/m 17 augustus 2018
Zoals u ziet hebben de leerlingen de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de vrijdagmiddag voor
de zomervakantie geen vrij! Dit heeft te maken met het minimaal aantal uren dat de leerlingen per
jaar naar school moeten. Het komende jaar is er in het rooster geen mogelijkheid om 2
vrijdagmiddagen extra vrij te geven. Over de invulling van deze 2 middagen gaan wij als school nog
nadenken.
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Wie zijn er jarig in maart?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een
fijne dag en een gezond nieuw jaar toe!
15-mrt
18-mrt
27-mrt
28-mrt
28-mrt
29-mrt

Claudia Kolbach – gr. 3
Fay Exalto – gr. 8
Maud Sterrenburg – gr. 2
Sam Eekels – gr. 6
Eva van de Werken – gr. 3
Emma Vernooij – gr. 3

Een hartelijke groet ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Locatieleider ‘De Burcht’
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