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Agenda 
do 1 april : paasontbijt in alle groepen, eiertikken in groepen 1 en 2 
vr 2 t/m ma 5 april : Paasweekend, lesvrij 
di 20 t/m do 22 april : Cito Eindtoets groepen 8 
di 27 april :  Koningsdag, lesvrij 
ma 3 t/m vr 14 mei : meivakantie 
 
 

Paasontbijt 
Morgen starten we de dag met een paasontbijt, zoals u heeft kunnen 
lezen in de Kwikflits van 17 maart. Denkt u eraan om het ontbijt voor 
uw kind mee te geven naar school? De kinderen van de groepen 1 en 
2 hebben deze dag ook een hard gekookt ei (voorzien van naam) nodig 
voor de eiertikwedstrijd.  
 
Alvast bedankt en een vrolijk Pasen gewenst!  
 
 

 

Donderdag 8 april theater “iSocial” voor de groepen 5 en 6  
Het leven van kinderen speelt zich voor een steeds groter deel online af. Deze steeds 
veranderende online wereld is voor de gemiddelde volwassene nauwelijks bij te benen. Maar 
hoe worden basisscholieren hier wegwijs in?  
 
De voorstelling iSocial volgt drie leerlingen op een basisschool die hun weg proberen te vinden 
in de wereld van internet en social media. Welke foto’s zijn geschikt om te delen? Wat is veilig? 
Hoe weet je of iemand echt is? Wat doe je als je beste vriendin een gênante foto van jou online 
plaatst? Al deze vragen komen voorbij in de voorstelling iSocial. 
 

    
   
Na de voorstelling is er een interactief nagesprek onder leiding van de acteurs. Zij zijn hierin 
intensief getraind. Daardoor zijn ze goed in het creëren van een veilige sfeer, waarin iedereen 
kan meepraten over deze constant veranderende onderwerpen. Thema’s die aan bod komen 
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zijn privacy, cyberpesten, veiligheid, online do’s en don’ts, social media gebruik, online identiteit, 
vriendschappen en relaties en alles wat bij deze online wereld hoort. 
 

Invalidenparkeerplaatsen alleen voor vergunninghouders 
Op het parkeerterrein voor de Brede School Legmeer is er een aantal 
parkeerplaatsen voor invaliden. Wij horen van ouders dat hiervan steeds vaker 
gebruik gemaakt wordt door mensen zonder een gehandicaptenparkeerkaart. Dat 
is natuurlijk erg vervelend voor de mensen die hier wel mogen en moeten parkeren. 
Gelukkig is het parkeerterrein groot genoeg, u moet misschien alleen wat verder 
lopen.  
 

 
 


