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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. 

 

Rijrichting 
Nogmaals willen we u herinneren aan 

de afspraken rond het aanrijden naar 

en het wegrijden van school. 

De afspraak is om via het dorp en de 

Odoornerweg naar school te rijden 

en bij vertrek door te rijden via de 

Naardingweg. Dus voor de 

verkeersveiligheid niet  

keren en terugrijden bij  

school. 

                 

 

Studiemiddag 30 januari 
Woensdagmiddag 30 januari hebben 

de leerkrachten een studiemiddag. 

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur 

vrij! 

 

 

 

Voorstelling groep 3 en 4 
Herhaalde oproep!! 

De kinderen van groep 3 en 4 hebben 

op donderdag 31 januari een 

voorstelling in Sleen.  

De voorstelling is van 10:15 uur tot 

11:00 uur op basisschool De Akker. 

We vertrekken om 10:00 uur. Wie 

van de ouders wil rijden? Graag 

aanmelden bij juf Roelie of juf 

Maaike. 

 

 

 

 

Handbaltoernooi 
Vrijdag 1 februari is het jaarlijkse 

handbaltoernooi in Sleen. 

We doen mee met een jongensteam 

en een meisjesteam.  Zodra het 

programma binnen is, krijgen de 

deelnemers dat mee. We gaan vanuit 

school naar de sporthal. 

 

 

Rommelmarkt 15 juni 
Zaterdag 15 juni houden we weer 

onze wel bekende rommelmarkt.  

Wilt u al vast weer spullen voor ons 

bewaren, wij zijn er heel erg blij 

mee!! 

 

 

 

 

 

 



Werkweek groep 7 en 8 
De werkweek van groep 7 en gaat in 

de week van 24 t/m 28 juni naar 

Roden. 

 

 

Schoonmaken 13 februari 
Op woensdag 13 februari willen we in 

alle groepen  gaan schoonmaken, we 

beginnen om 19.00 uur.  

Graag zelf even een emmer en een 

doekje meenemen.  

Wij zorgen voor schoonmaakmiddel, 

koffie/thee en wat lekkers. 

Alle hulp is welkom.  

 

 

 

Oud papier, 2 februari 
Zaterdag 2 februari ,  wordt het oud 

papier weer opgehaald. Wilt u het 

papier netjes ingepakt aan de straat 

zetten? 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Volgend informatiebulletin  

vrijdag  8 februari 


