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Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Wegwerkzaamheden 
Maandag 6 februari wordt de Parnassiaweg opengebroken voor ongeveer 2 weken. We 
vragen u nogmaals om lopend en per fiets naar school te komen. Komt u met de auto dan 
verzoeken we u stapvoets de Dennenweg op te rijden, te parkeren alleen in de vakken en via 
de Cornelis Douwesstraat weg te rijden. 
Maandag 6 februari krijgen de kinderen ook de fietscontrolekaart mee naar huis. Op 
donderdag 9 februari komt Veilig Verkeer Nederland, iemand van de politie en Thijs Knop de 
fietsen controleren en hopelijk allemaal voorzien van de OK sticker. 
 
Enquête ouders 
Afgelopen maandag heeft u via de mail een enquête van ons ontvangen. Deze informatie  
kunnen wij gebruiken om ons onderwijs verder vorm te geven. Wilt u voor 17-2 de vragen 
beantwoorden a.u.b. Alvast vriendelijk bedankt. 
 
Geen elektriciteit 
Op donderdag 2 februari zullen we tussen 12.00-15.00 uur geen elektriciteit hebben op 
school en in de buurt.  We gaan terug naar vroeger,  zeg maar…………. 
Alle kinderen mogen deze dag een zaklamp mee naar school nemen zodat zij  overal hun 
weg  naartoe kunnen vinden. Dat wordt spannend………. 
 
 

16 februari: BSO-kinderen als reporter!   
Op donderdag 16 februari (tijdens de studiedagen van de leerkrachten) kunnen kinderen 
zich opgeven om een dagje de BSO uit te proberen. Er is voor deze dag een speciaal 
programma samengesteld. De kinderen worden allemaal reporters en gaan op onderzoek 
uit. Zie voor verdere informatie de brief in de bijlage. 
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Belangrijke data: 

  

Donderdag 2 februari Ouderavond over Mediawijsheid 
20.00 uur Brede School West 

 
Week van 6-10 februari 
Elke dag van 12.00 tot 12.15 
uur 

MEE-EETWEEK 
Wie wil er met ons mee lunchen van 12.00 tot 12.15 uur? Kom 
kijken en eet lekker een broodje mee. Zin om iets lekkers en 
gezonds te trakteren? Dat mag……………. 

Donderdag 9 februari Fietsenkeuring ’s middags op school. Alle kinderen moeten hun 
fiets meenemen naar school ‘s morgens 

Vrijdag 10 februari Uitnodiging voor oudergesprekken mee naar huis 

15-16-17 februari Studiedagen team. Kinderen VRIJ 

18-26 februari Voorjaarsvakantie 

27 februari  Luizenpluis 
Rapporten mee naar huis 

28-2 t/m 3-3 Oudergesprekken 

  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 
 
 
 


