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AGENDA feb./maart/april
Vr. 14 feb.  Uitgave 1e rapport 
Zo. 16 febr. Schooldienst Petruskerk aanvang 10.00 uur 
Di. 18 feb.  Gezamenlijke avond voortgangsgesprekken 
Vr. middag 21 feb. Alle kinderen vrij 
Ma. 24 feb. t/m  Voorjaarsvakantie 
Vr. 28 feb.  
Di. 10 maart ColumBus 
  Studiemiddag. Alle kinderen vrij 
Wo. 11 maart Juffenfeest 
Di. 17 maart Excursie Terra Maris groep 3/4 
  Thema: Rondje Motte. 
Vr. 20 maart Pannenkoekendag groep 3/4 
Di. 24 maart ColumBus 
Do. 26 maart Bank voor de klas groep 7 

Wo. 1 april Schoolvoetbal jongens gr. 5 t/m 8 
Di. 7 april  ColumBus 
  Excursie groep 5/6 Terra Maris. 
  Thema: Heksen en kwakzalvers 
Wo. 8 april Schoolvoetbal meisjes gr. 5 t/m 8 
Do. 9 april  Paasontbijt 
Vr. 10 april Paasvakantie 
t/m ma. 13 april 
Vr. 17 april  Koningsspelen 
Ma. 20 april Meivakantie 
t/m di. 5 mei 
Ma. 4 mei  Herdenking 
 

 
Schooldienst 
Zondag a.s. is de jaarlijkse schooldienst in de Petruskerk (Ds. van Wouwestraat) van  
10.00 uur – 11.00 uur.  
Vanmorgen hebben alle kinderen daar een rondleiding gehad van ds. Petra. 
Het thema waarover we de afgelopen weken hebben gewerkt is: ‘Voor wie zorg jij?  
We proberen er samen met de kinderen weer iets moois van te gaan maken.  
U bent hartelijk welkom!! 

 
Opgave zwemlessen 
Zoals u weet kunnen de kinderen van onze school dankzij de sponsoring van OOS 
International, gratis deelnemen aan de zwemlessen A, B en C in zwembad de Goudvijver. 
Zij ontvangen dan ook een gratis abonnement.  
De planning is dat de website eind februari weer opengaat om in te schrijven. Kinderen die 
vorig jaar op zwemles zaten en waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen een mailtje zodra 
de website opengaat. Ouders van kinderen die voor het eerst op zwemles willen komen, 
kunnen een mailtje sturen naar zwembad@veere.nl met het verzoek op de mailinglijst te 
komen. Zij krijgen dan ook een mail zodra de website opengaat. 
Belangrijk is om bij het inschrijven te vermelden dat het om zwemles Sponsoring OOS gaat! 
Dit kan onder het kopje opmerkingen aan het eind van het inschrijfformulier. 
Wees er op tijd bij, want vol =vol! 
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Wetenswaardigheden 
 

 

• Juf Mariella gaat vanaf 16 maart met zwangerschapsverlof tot de zomervakantie. 
Zoals u weet is het heel erg moeilijk om vervanging te vinden. Gelukkig hebben we 
toch mogelijkheden gevonden om dit goed in te vullen. 
Marieke van Beek neemt op maandag en dinsdag de vervanging op zich. Zij is 36 jaar 
en heeft ruime ervaring in de bovenbouw. 
Eline van Slooten vult de vervanging op de woensdag in. Zij is zij-instromer en is zich 
al een geruime tijd aan het inwerken. 

Op de woensdagen ben ik ook op school aanwezig en zal haar indien nodig assisteren. 
Gisteren heeft juf Marieke kennis gemaakt met de kinderen. 
Vanaf 2 maart zal zij 2 weken gaan meedraaien met juf Mariella om zich zo goed 
mogelijk voor te bereiden en de kinderen alvast beter te leren kennen. 
Op donderdag en vrijdag staat juf Maaike voor de klas. 

 

• Dinsdagmiddag 10 maart en donderdagmiddag 11 juni  zijn er twee studiemiddagen 
gepland. Alle kinderen zijn die middagen vrij. 
 

• In de agenda kunt u lezen dat er voor de komende periode weer allerlei leuke 
activiteiten gepland staan. De leerkrachten houden u natuurlijk op de hoogte via 
Klasbord! 

 

• Zoals in alle groepen wordt er ook in groep 1/2 gewerkt rondom het thema:  
“Zorgen voor”. Zo komen er vanmiddag bijv. lammetjes naar school en vanmorgen 
was er een baby’tje in de klas. De kleuters weten nu heel veel over de verzorging 
ervan! (zie foto’s) 

      
 

Hartelijke groet,  
namens het team. 
Jacco Onderdijk. 


