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Overblijfouders gezocht 

Wij zoeken nieuwe overblijfouders voor 2 à 3 dagen per week, bij voorkeur 
voor de maandag en donderdag. Heeft u tijd over tussen 11.30 en 13.15 en 
wilt u ons team komen versterken, of wilt u meer informatie? Benader dan 

de contactpersonen van de overblijf in de aula; Marina of Marie Louise. 

Uiteraard mogen ook opa’s en oma’s reageren. 

De overblijfouders zien er op toe dat de kinderen minimaal één boterham 
nuttigen en een pakje/ beker leegdrinken. Wilt u a.u.b. geen snoep meege-

ven?  

Gefeliciteerd juf Anna-Ruth 

Juf Anna-Ruth is op 14 februari jl. bevallen van haar 
tweede dochter.  
Een prachtig meisje met de namen Xenna Christina. 
Alles is goed met moeder en kind. En kijk eens hoe 
trots en blij haar zus Amy is!  

  

Stroopwafelactie 

Afgelopen vrijdag ging ik de bestelstrookjes en het geld voor de stroopwafel-
actie ophalen. De verkoop overtrof al mijn verwachtingen; er zijn namelijk 
764 pakjes stroopwafels verkocht. Wat een groot aantal. Groep 7b spande 

de kroon met 101 pakjes; een dikke pluim hebben ze verdiend. 

Na aftrek van de kosten is er € 858,00 voor het Ronald Mc Donaldkinder-

fonds over. Hoe gaaf is dat. Echt top!!!! 

Kinderen en ouders heel erg bedankt namens “de goede doelencommissie”.      

Dat wordt vast smullen en veel blijde gezichten! 

Juf Lidy 
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Aanmelding broertjes en zusjes 
 
Momenteel hebben we erg veel aanmeldingen voor onze school. In verband hier-
mee zijn we in december een instroomgroep voor vierjarigen gestart. Ook voor 
deze groep zijn al veel leerlingen aangemeld. Om er zeker van te zijn dat er een 
plek voor uw zoon of dochter is willen we u vragen de aanmeldingsformulieren zo 
snel mogelijk, uiterlijk op de tweede verjaardag, in te leveren.  We zouden het heel 
vervelend vinden als we broertjes en zusjes van onze leerlingen niet kunnen 
plaatsen.  
 
Op de website onder het kopje "Ouders" vind u het kopje formulieren en protocol-
len. Hier kunt u het aanmeldingsformulier downloaden. Als u liever een papieren 
versie wilt dan kunt u die bij de administratie op het hoofdgebouw afhalen. 
 

Folder Groen Spelen Leren en Sport en Spel 

 

De voorjaarsvakantiefolder is uit, en is bedoeld voor elk kind op de basis-
school.  Het is een folder met alle activiteiten die in de voorjaarsvakantie op de 
speel- en stadsboerderijen, bij Sport en Spel en Speelmeer plaats zullen gaan 
vinden. http://www.zoetermeer.nl/vakantiefolder 
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