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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende week. Wij wensen u alvast een fijn 

weekend. 

 

Agenda 

 

Deze week zijn er geen bijzonderheden. 

 

Mededelingen 

 

Schoolzwemmen 

Het schoolzwemmen is voor dit cursusjaar weer 

afgelopen. Zeventien kinderen kregen een 

diploma, een mooi resultaat. 

Afgelopen woensdag, tijdens de studiedag, 

hebben we het zwemmen geëvalueerd: wat ging 

er goed, wat kon beter? De uitkomst hiervan 

koppelen we nog terug met ‘het zwembad’. 

 

Parro-app 

Nog niet alle ouders hebben de uitnodiging om 

mee te doen met de Parro-app aangenomen. 

Mocht u dit nog wel willen, maar nog vergeten 

bent, kunt u dit alsnog doen. De uitnodiging heeft 

u per mail ontvangen. 

 

Koningsdag 

Na de AUBADE is er vanaf 11.00 uur voor de 

kinderen in het centrum een kleedjesmarkt. 

Kinderen die hiervoor belangstelling hebben, 

kunnen zich bij voorinschrijving opgeven 

door onderstaand strookje in te vullen en dan 

op school in te leveren.  

Ter informatie; Voor elke opgave is er ongeveer 

1,5 bij 1,5 meter ruimte beschikbaar. De 

deelnemers krijgen t.z.t. bericht over de 

aangewezen plaats met een nummer.  

Tot en met woensdag 10 april kan het 

deelname formulier ingeleverd worden bij 

school. Te laat ingeleverde formulieren 

kunnen niet meer verwerkt worden. Zij 

kunnen dan plaats nemen op de vrijmarkt 

(Stationslaan, Harderwijkerweg en Driestweg) 

en dus niet meer bij de kinderen van school. Bij 

ongeregeldheden tijdens de kleedjesmarkt kan 

men contact opnemen met iemand van de 

Oranjevereniging                       

Telefoon 06-23829455 (alleen bereikbaar op 

27 april) 

Let op je mag geen etenswaren 

verkopen!!!!!!! 

 

Deelnemer Kleedjesmarkt 

 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Leeftijd: 

Groep School: 

 

Straatartiestenfestival. Je kunt je kunsten( 

muziek, jongleren enz.) vertonen aan het grote 

publiek en vergeet vooral niet je hoed mee te 

nemen, waarin het publiek de welverdiende 



centen in kan werpen. Ook voor deze activiteit 

kun je tot woensdag 10 april opgeven en het 

deelname formulier inleveren bij school. 

 

Deelnemer Straatartiestentoernooi 

 

Naam: 

Telefoonnummer: 

Leeftijd: 

Groep School: 

 

Handpopactie PLUS 

Voor de ouders die boodschappen halen bij 

supermarkt PLUS en niets doen met de zegels 

voor de Fabeltjeskrant handpoppen, wij houden 

ons aanbevolen! De zegels kunnen ingeleverd 

worden bij juf Liesbeth. Alvast hartelijk bedankt! 

 

 


