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Agenda 
wo 23 januari t/m vr 1 februari Nationale Voorleesdagen  
do 24 januari  excursie groepen 4 naar NEMO (lunch mee) 
ma 11 t/m do 14 februari adviesgesprekken groepen 8 
ma 18 t/m vr 22 februari krokusvakantie 
ma 25 t/m wo 27 februari studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
vr 1 maart rapport mee 
di 5 maart rapportgesprekken 
do 7 maart rapportgesprekken 
 
 
 
 

De groepen 4 gaan morgen naar NEMO 
 
Morgen vertrekken wij om 8:45 uur richting Amsterdam 
om een bezoek te brengen aan NEMO. Alle kinderen 
nemen een rugtas mee waar hun lunch in zit. In het 
NEMO wordt niets gekocht, dus geld hoeft niet 
meegenomen te worden.  
De kinderen krijgen een “zeepbellenles” en krijgen de 
gelegenheid om het museum verder te ontdekken.  
 
Er hebben zich 17 ouders aangemeld om voor ons te 
rijden. Dank aan deze ouders, want zonder hen zouden 
we dit soort uitjes niet kunnen doen! Deze ouders gaan 
met het groepje kinderen, dat bij hem of haar in de auto 
zit, het museum in en blijven de hele dag bij dezelfde 
kinderen. 
Om 14.00 uur gaan wij weer terug naar de auto’s en wij 
hopen tussen 15:00 en 15:15 uur weer terug te zijn op 
school. Wij hopen op een zeer geslaagde dag! 

 

Ons voorraadje reserve-ondergoed raakt op 
We zijn naarstig op zoek naar jongens- en meisjesonderbroeken voor de groepen 1 en 2. 
Mocht uw zoon of dochter eruit gegroeid zijn, dan ontvangen wij deze graag. U kunt ze 
inleveren bij de leerkrachten van de groepen 2. Alvast heel erg bedankt. 
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In- en uitgaan van de groepen 1 t/m 3 
In verband met gladheid op de trap bij koud weer, zullen de groepen 1 tot en met 3 vanaf deze 
week tot begin maart (het precieze moment melden we in de Kwikflits) beneden, via de 
hoofdingang, naar buiten komen en voor de hekken van de fietsenstalling gaan staan. In 
verband met het grote aantal ouders en kinderen, verzoeken wij u met het onderstaande 
rekening te houden. 
 

 De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 komen, als u voor de school staat, uit de 
rechterdeur naar buiten. 

 Op de hekken van de fietsenstalling is aangegeven waar elke groep zich opstelt. Daar 
kunnen dan geen ouders staan te wachten. 

 De ouders van de groepen 1 t/m 3 kunnen in het vak met de grijze straattegels staan. 

 De groepen 4 t/m 8 gaan via de linkerdeur naar buiten (als je voor de school staat links) 
en gaan via het rode pad naar de fietsen of naar de auto’s. 

 

Nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland 
Voor de laatste nieuwsbrief van Bibliotheek Amstelland klikt u op het onderstaande logo. 
 

 
 

Nieuwsbrief van Videt 
Voor de laatste nieuwsbrief van Videt klikt u op het onderstaande logo. 
 

 
 
 
 

https://app.hellodialog.com/ref/mail/online/30619/238336/b68e180655ed3ebbc9460914
https://mailchi.mp/82a26e348100/nieuwsbrief-videt-april-795695?e=973153f121
https://mailchi.mp/82a26e348100/nieuwsbrief-videt-april-795695?e=973153f121

