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13 februari Margedag, alle kinderen vrij. 

14, 15 en 16 februari Verwijzingsgesprekken groep 8 

17 februari Carnavals disco 

20 februari t/m 26 

februari 

Voorjaarsvakantie 

28 februari en 9 maart Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 

Week 9, 10,  11, 12 ‘Judo Op School’ voor de groepen1/2 a, b, c, d, 4b, 6a, 7a, 7b, 

8a, 8b 

Week 13, 14, 15, 16 ‘Judo op School’ voor de groepen 4a, 5a, 5b, 6b 

Week 18, 19, 20, 21 ‘Judo op School’ voor de groepen 3a en 3b 

17 maart  Container voor oud papier staat bij de school 

20 en 21 maart Podiummiddagen groep 5 t/m 8 

 

  

Nieuws van de directie 

 

Verkoop strippenkaarten Overblijf 

Indien uw kind incidenteel bij ons overblijft heeft u twee manieren om te betalen. 

U kunt hiervoor een strippenkaart kopen, of u geeft een machtiging af. Indien u een 

strippenkaart koopt, kan dit vanaf 1 maart alleen nog door vooraf €30,- over te maken 

naar het rekeningnummer van school. U stuurt hiervoor een mail naar 

Ingeborg.mik@primenius.nl waarin u vermeldt dat u een strippenkaart wilt kopen en voor 

wie de strippenkaart is.  

Zij stuurt u dan een mail met daarin de gegevens van de rekening. Zodra het geld binnen 

is, zal zij de overblijf informeren dat er een nieuwe strippenkaart uitgeschreven kan worden. 

Nog gemakkelijker voor alle partijen is dat u een machtiging afgeeft voor het innen van de 

kosten van de overblijf achteraf. De overblijf maakt dan aan het eind van de maand de 

balans op en zal het aantal dagen dat u heeft afgenomen afrekenen à 3 euro per keer.  

De betaling vindt dan achteraf rond de 25e plaats. 
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Nieuws van het team 

Alaaf…..Alaaf….Alaaf…….  

Nog één nachtje en dan is het zover............CARNAVAL🎉🎉🎉🎉!!!  
Morgen (17 februari) vieren we dit in Dukdalf (bij de Jumbo), met een carnavalsdisco.  
Tijdens elke disco zal er weer een prins én prinses carnaval worden gekozen, dus trek je 
mooiste verkleedkleren aan!! De kinderen krijgen ranja en chips.  
 
Groep 1 t/m 4 worden van 16.30 tot 17.30 uur verwacht,  
Groep 5 t/m 8 van 19.00 tot 20.30 uur.  
 
Omdat het geen verplichting is bij de disco aanwezig te zijn, kunnen we geen absentielijst 
bijhouden. 
We verwachten dat u uw kind komt ophalen, ook al zit deze in de bovenbouw!! 
We laten GEEN kinderen zonder begeleiding vertrekken!!!!!! 
(als uw kind met een andere ouder meerijdt, is dat natuurlijk geen probleem) 

 

Judo op School 

Dit schooljaar is onze school aan de beurt om mee te doen aan het project ‘Judo op 

School’.  

Iedere groep krijgt 4 keer een judoles in de Dojo (=judozaal) aan de Schoolstraat bij de 

hoofdlocatie. Het is de bedoeling dat leerlingen van gr 3 t/m 8 zelf sportkleding 

meenemen. De organisatie stelt  judokleding ter beschikking. Sportschoenen zijn niet nodig 

want er wordt gesport op blote voeten. De kleuter sporten, zoals ze gewend zijn, in 

ondergoed. 

Tijdens de laatste les wordt deze kennismaking met de judosport op een leuke manier 

afgesloten. Ouders of oma’s/opa’s van de leerlingen van de groepen 1 t/ 5 mogen hierbij 

aanwezig zijn. 

In een mail van de eigen groepsleerkracht wordt u tijdig op de hoogte gebracht op welke 

dag uw zoon/ dochter sportkleding moet meenemen. Ook zal daarin de exacte tijd 

vermeld worden, zodat  u weet of de les aansluitend is aan de start of het eind van een 

morgen of middag. Dit kan voor de jonge leerlingen consequenties hebben voor het halen 

en brengen. 

De datum van de laatste les van uw kind  wordt door de groepsleerkracht op tijd aan u 

doorgegeven. 

 

 



 

 

 

Overig nieuws 

Opbrengst inzamelingsactie sportkleding (Nationale Sportweek) 

In de Nationale Sportweek heeft er een sportkleding inzamelingsactie plaatsgevonden op 

verschillende scholen. Het resultaat hiervan kunt u vinden in het kledingboekje dat is 

toegevoegd als de bijlage bij deze nieuwsbrief.  

Heeft u belangstelling in een van de kledingstukken of kledingsetjes dan kunt u contact 

opnemen met teamsport@dekompanjie.nl of via het telefoonnummer 0598 652313. In de 

bijlage staat meer informatie omtrent het aanvragen van de sportkleding. “ 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

Het is al weer bijna zo ver! De podiummiddagen komen er weer aan. Op maandag 20 en 

dinsdag 21 maart zijn er weer podiummiddagen voor de groepen 5 t/m 8. 

Om te voorkomen dat het te vol wordt op het leerplein en er onveilige situaties ontstaan, 

hebben we een indeling gemaakt van groepen waarvan de ouders mogen komen kijken. 

In onderstaand overzicht kunt u zien of u aan de beurt bent. Hopelijk zien we u op een van 

deze middagen! 

Maandag 20 maart                 Dinsdag 21 maart 

Groep 6b                                   Groep 5a                                                                  

Groep 7b                                   Groep 5b                                              

Groep 8a                                   Groep 6a                                          

Groep 8b                                   Groep 7a            
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