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Belangrijke data 
Maandag 20 maart 
� Inloopochtend  
Woensdag 22 maart 
� Montessoridag, van 08.20-08.45 uur inloop 
voor ouders  
� schoolvoetbal jongensteam 
 Donderdag 23 maart 
� OB1 en OB4 naar het van het Goghmuseum 
� groep 8 heeft Kunstschooldag 
  
Montessoridag 
Komen jullie allemaal kijken 
woensdagochtend in de school? Je kan kijken 
wat je eigen kind(eren) heeft geleerd en 
gemaakt in de klas. Maar ook naar de andere 
klassen. 
Vanaf 9 uur gaan de kinderen zelf alleen of in 
groepjes door de school. In elke klas is er een 
activiteit in het thema Mode.  
 

 

 
 

 
 

 
  
Kledingruilbeurs 
Heb je nog oude en goede kinderkleding? Je 
mag het inleveren bij Rob, Dieke of Madeleine 
Op woensdag 22 maart organiseren we in het 
lokaal van Madeleine een kledingruilbeurs. 
Volwassenenkleding is ook welkom! En 
volwassenen mogen dan ook in Madeleine ’s 
lokaal blijven om kleding te ruilen. 
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 OBA School 
OBA School biedt programma’s in de OBA-
vestigingen én op school op het gebied van 
leesbevordering, leesmotivatie en digitale 
vaardigheden. Voor de leerlingen, 
professionals en ouders. Zo is er op dinsdag 28 
maart van 20.00 - 21.00 een landelijk webinar 
over mediawijsheid voor (groot)ouders en 
opvoeders van kinderen van 0 t/m 6 jaar. Hoe 
zorg je als ouder voor de juiste balans tussen 
mediagebruik en beweging? In de webinar laat 
Denise Bontje van Mediasmarties.nl en 
gespecialiseerd in mediaopvoeding, ouders 
nadenken over de plek van media in het leven 
van hun kind. Meer informatie. 
 
Of wil je als ouder/verzorger op een leuke 
manier met je kind oefenen met lezen? 
Lidewij Vernooy, onderwijsadviseur van het 
ABC, laat zien hoe je dit kunt aanpakken in 
een webinar op 4 april. Speciaal voor de 
ouders van groep 3 vertelt zij over leren lezen, 
leesniveaus en leesmotivatie. Ze geeft 
voorleestips en laat zien welke boeken en 
digitale toepassingen goed zijn voor 
beginnende lezers. Meer informatie. 
 
Verbouwing 
Helaas gaat alles niet zo snel als we willen… 
Het peuterplein is gereed en gekeurd – we 
wachten nog op het officiële signaal dat we 
het in gebruik mogen nemen. Net als het 
gedeelte van het schoolplein wat wel al open 
is moet de omgeving en de toestellen gekeurd 
worden of het veilig is om te spelen. Wat nu al 
in gebruik is, is goedgekeurd. 
Verder wordt er gemetseld aan de buitenkant, 
worden aan de binnenkant lekkages verholpen 
en in de gymzaal wordt de licht- en 
geluidinstallatie klaargemaakt (voor 
uitvoeringen en de musical bijvoorbeeld). Het 
dakterras wordt opgeleverd in de 

meivakantie. Daarna gaan jullie en de 
leerlingen ’s ochtends via de grote buitentrap 
naar binnen, niet meer door de voordeur. 
Voor de bibliotheek wordt een mooie rail met 
een verrijdbare trap gemaakt. We zijn 
benieuwd! 
 
Kleuterwijsheden 
Bij de kinderboerderij zegt Suske dat hij ook 
wel een keer bij  Floddertje wil spelen. 
Floddertje: Dat is dan goed, maar één afspraak 
Suske: mijn moeder is hééééééél streng en ze 
heeft nog véééél meer tattoo’s. 
 
Juf!  Wiske en Pluk hebben een date vannacht 
in het bos. 
Wiske: ja stiekem, niet verder vertellen hoor. 
 
Schooltv: Bij Huisje Boompje Beestje klinkt 
klassieke muziek en Pluk zegt: wat is dit nou 
weer voor meisjesmuziek…..!? 
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