
 

 

 

 

 

Schoolfotograaf. 
Op 18 maart komt de schoolfotograaf. Hij start om 13.00 uur bij ons op school. Om 15.00 uur is er de 

mogelijkheid om op de foto te gaan met de broers en zussen die (nog) niet op school zitten. Klik klak, 

zet je glimlach op. 

 

Schoolweek! 
Tijdens de schoolweek doen alle (openbare) scholen iets extra’s. Op de Lepelaar willen we richting 

meer techniek. Op 19 maart gaan we technisch aan de slag. ’s Morgens zijn we welkom bij 

Hanekamp om van alles te leren over de techniek van het bomen kweken. 

’s Middags is er vanaf 13.30 uur een heus laboratorium met verschillende spannende proeven. Ook u 

mag meedoen als u dat wilt.  
 

Vanuit de MR. 
E10, E5, diesel, waterstof, lpg, stroom…. Het is misschien niet zichtbaar maar zonder de goede 

brandstof loopt uw auto niet bepaald goed. Beleid is de brandstof voor een basisschool. Het is 

misschien niet zichtbaar maar zonder goed beleid loopt de school niet bepaald goed. Het 

functioneren van uw kind, de leerkracht, de inspectiebeoordelingen en de financiën draaien allemaal 

op beleid. Soms is beleid een heus boekwerk, soms een A4tje. De MR bekijkt of het betreffende 

beleid goede brandstof is voor de school. Een leuke en belangrijke taak. 

Ook mag de MR de directeur advies geven. Afgelopen vergadering heeft de MR geadviseerd te kijken 

of er behoefte is aan een informatieavond. Waar lopen ouders van nu tegenaan of wat willen ze 

weten? Vandaar deze vraag: 

Is er behoefte aan een informatieve avond?  

Te denken valt aan: 

-Mijn kind op internet/ sociale media. 

-Hoe leert mijn kind rekenen met Math? 

-Hoe leer ik mijn kind met geld omgaan? 

-Of een ander onderwerp waar u meer over wilt weten. 

Door op deze link te klikken https://www.ferendum.com/nl/PID235761PSD35944 kunt aangeven of 

er behoefte is aan een dergelijke avond en over welk onderwerp u wat meer wilt weten. Bij 

voldoende interesse gaan we graag voor u aan de slag. 

 

https://www.ferendum.com/nl/PID235761PSD35944


 

Leerlingenraadszaken. 
Op verzoek van de leerlingenraad wordt er 11 april een yogales gegeven. Dus zorg ervoor dat je 

donderdagochtend je gymkleding of andere makkelijke kleding mee hebt.  

 

Wat komt er allemaal nog aan? 

18 maart  Schoolfotograaf  

19 maart Techniekdag 

11 april Yoga  

12 april  Koningsspelen/ pannenkoekendag 

16 t/m 18 april Centrale eindtoets 

18 april  Paasspellenmiddag  

19 april t/m 3 mei meivakantie 

30, 31 mei Hemelvaart vrij 

10 juni Pinksteren vrij 

12 t/m 14 juni Kamp  

17 t/m 20 juni Nieuwe data avondvierdaagse 

20 juni Onderbouw middag vrij 

21 juni  Onderbouw vrij 

25 juni Schoolreis  

4 juli  Feestelijke ouderavond 

4 juli Onderbouw middag vrij 

5 juli Onderbouw vrij 

10 juli Afscheid voor groep 8 

12 juli 12.00 uur zomervakantie 
 

Klassenspecifieke zaken worden via de klassenmail gecommuniceerd. 

Rooster oud papier 

 

30 maart Fam Nijenhuis 

27 april Fam Hanekamp 

25 mei Fam Veldhuizen 

29 juni Fam Driezen 

27 juli Fam Bakhuijzen 

31 augustus Fam Vaartjes 

28 september Fam de Boer/ Luong 

26 oktober Fam Lindt 

30 november Fam Timmerman 

28 december Fam Rook 
 

 

 

 



 

 


