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Kalender aanvullingen 

 
Alle vakanties, vrije dagen, 

studiedagen, speciale activiteiten 

staan op de kalender van de website.  

Deze kunt u afdrukken op de 

volgende manier:  

U gaat naar de kalender op de 

website, vervolgens ziet u onderaan 

bij iedere maand, pdf maand/ jaar. 

Klikt u dit aan, dan kunt u de 

kalender of betreffende maand 

afdrukken. 

 

Rein van Veen aanwezig op 
Dinsdag 5 maart vanaf 10.30 uur tot 

14.00 uur 

Woensdag 6 maart vanaf 14.15 uur 

 

 

Staking vrijdag 15 maart 
Zoals u heeft kunnen lezen in de mail 

van vrijdag 15 februari, wordt er op 

vrijdag 15 maart, op de scholen voor 

primair onderwijs, maar ook in 

andere onderwijssectoren, gestaakt.  

Voor uw kind betekent dit, dat er op 

deze dag geen les gegeven wordt. 

We vragen u deze dag uw kind thuis 

te houden, of een andere vorm van 

opvang voor uw kind te regelen.  

 

 

 

Toneel groep 1-5                    

Zoals u weet is de feestelijke 

toneelavond van  groep 1 t/m 5 op 

vrijdag 8 maart bij café Wielens te 

Noord-Sleen.  

Aanvang: 19.00 uur.  

 

De kinderen van de groep  1 en 2 

worden omstreeks 18.30 uur 

verwacht, zodat we tijd hebben voor 

omkleden en schminken.  

De andere kinderen kunnen tegen 

19.00 uur komen. Groep 3-4-5 wordt 

in de pauze geschminkt. 

 

Vaders, moeders, opa’s, oma’s, 

broers, zussen en andere belang- 

stellenden zijn van harte welkom!  

Om 20.45 uur zal het  

feest afgelopen zijn. 

 

 

Belangrijk: kinderen moeten bij hun 

ouders zitten om verstoring onder 

de musical te voorkomen !! 

 

Wilt u de kinderen van groep 1 t/m 5 

uiterlijk dinsdag 5 maart de toneel-

kleding meegeven, a.u.b. in een 

plastic tas voorzien van naam.  

 

Donderdagochtend            

7 maart is de 

generale repetitie 

bij café Wielens. 

Vanuit school lopen daar naar toe. 

 

 



Rapporten mee, schema 

10 minuten gesprekken 
Vrijdag 22 maart gaan de rapporten 

mee. 

 

Maandag 25 en 26 maart zijn de  

10-minuten gepland. 

 

Woensdag 20 maart krijgt uw  

kind het schema mee. 

Onderling ruilen is mogelijk. 

Kijkt u nog even goed op het  

rooster wanneer u maandag of 

dinsdag op gesprek moet! 

U begrijpt dat wij graag op tijd 

willen beginnen. 

 

 

Volgend informatiebulletin  

woensdag 20 maart (i.p.v. 

15 maart) 


