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Cultuurmenu groep 3 t/m 5 
De middenbouw is donderdag 6 februari uitgenodigd om naar een theater voorstelling van 
Laros & De Jong Beeldmakerij te gaan kijken in de gymzaal van Aardenburg. Zij staan 
garant voor prachtig visueel theater met een duidelijke verhaallijn. Het theatergezelschap 
zoekt steeds nieuwe artistieke en beeldende vormen om verhalen aan het publiek te laten 
zien, waarbij vaak wordt gewerkt met pop up en ook wordt onderzocht hoe moderne 
technologie figurentheater kan versterken. We zoeken nog ouders die ons naar de 
voorstelling willen brengen en halen. We zouden graag om 10:45 vertrekken en zijn om 
11:45 weer terug op school. Mocht u kunnen rijden, dan graag doorgeven aan juf Chantal of 
juf Nathalie.  
 
Toets Natuur 
Groep 5 t/m 8 heeft vrijdag 7 februari een toets van natuur thema 2. 
 
Activiteitencommissie  
We zoeken nog steeds nieuwe leden voor in onze Activiteitencommissie. Mocht u zin hebben 
om te helpen en mee te denken met de verschillende activiteiten die georganiseerd worden 
bij ons op school, kunt u dit doorgeven aan juf Sentina 
 

Belangrijke data 
6 februari   Bezoek Zwincollege door groep 8 
18 februari  Ontwikkelgesprekken 
20 februari  Afscheid juf Marion met kinderen 
21 februari  Carnavalsochtend 
24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie  

 
Ontwikkelingsgesprek 
De komende week  worden de rapporten weer geschreven. De gesprekken over de 
rapporten staan gepland op dinsdag 18 februari samen met uw kind. Dit is voor groep 1 t/m 
7. U kunt op het onderstaand formulier aangeven of u in de middag of avond wenst te 
komen. De rapporten worden na de gesprekken meegegeven aan de kinderen. Wilt u 
onderstaand strookje in vullen en volgende week mee terug te geven naar school?  
U krijgt dan volgende week uw tijd door.   
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Dhr/ Mevr…………………………………. ouder van ………………………….. 
       

ouder van ………………………….. 
            
      ouder van ………………………….. 
 
komt het liefst op dinsdag 18 februari O  na schooltijd 
 
      O  ‘s avonds 
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