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Agenda: 

 
18 maart  

Week van Openbaar   
Onderwijs 
 

20 maart 
Studiedag,              

kinderen vrij 
 
2 april 

Bezoek Stedelijk Mu-
seum groep 8 

 
10 april 
Schoolvoetbaltoer-

nooi 
 

12 april 
Koningsspelen  
Groep 3 t/m 8 

 
16 en 17 april 

IEP toets groep 8 
 
18 april 

Paasbr/lunch/ontbijt 
 

19 april t/m 5 mei 
Meivakantie 

 
8 mei 
Techniekroute  

groep 8 
 

16 mei 
Kuikentjesochtend 

Volleyballes 

Op 19 februari kregen 

groep 3 t/m 8 volley-

balles van Hennie van 

WIK en van meester 

John! Een leuke en 

leerzame les!  

   

Podiumfeest 

21 februari was het tijd 

voor een podiumfeest. 

Wat een fantastische en 

verrassende acts! Wat 

een talent! Voor meer 

foto’s, kijk op onze 

website! 

 

 

 

Juf Melissa met verlof 

Juf Melissa is op 7 maart 

in het zonnetje gezet. Zij 

moest allerlei opdrachten 

uitvoeren met behulp van 

de kinderen. Wij wensen 

haar een fijn verlof toe! 

Hieronder een stukje van juf Melissa: 

Alle leerlingen, ouders en collega's bedankt voor de leuke 

'babyshowermiddag', lieve berichtjes en cadeautjes! Ik 

heb ervan genoten! Als de kleine man geboren is, hoop ik 

hem snel een keer te komen showen op school.  
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Streefkerk doet! 

Is het u al opgevallen hoe 

schoon Streefkerk is gewor-

den? De kinderen, meester en 

ouders hebben ontzettend hun 

best gedaan! Bedankt alle-

maal! 

 

Schoenloze proefweek 

Wij willen iedereen bedanken voor de medewerking 

afgelopen week met onze proefweek voor een 

schoenloze school. Wat was de school heerlijk 

schoon! Binnenkort zal er een vragenlijst naar de 

ouders worden gestuurd met de ervaringen over 

deze week. Wij zullen gaan evalueren met elkaar en 

beslissen of er een vervolg zal komen. 

Oproep hulpouders Koningsspelen 12 april 

Wij zijn op zoek naar ouders die spelletjes en 

groepjes kinderen willen begeleiden tijdens de Ko-

ningsspelen op 12 april in Nieuw lekkerland. U kunt 

zich opgeven bij juf 

Evelien 

(ejonkman@o2a5.nl) 

 

Paaslunch 

Donderdag 18 april zal er een paaslunch op school 

zijn.    De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur 

uit. Wilt u uw kind woensdag 17 april bord, mok en 

bestek meegeven in een tas voorzien van naam?  

 

 

 

Jarigen in maart:  
 

7 maart 

Esmee 7 jaar 

 
16 maart 

Noor 9 jaar 

 

17 maart 

Laurens 4 jaar Welkom! 

 

18 maart 

Finnley 6 jaar 

 

18 maart 

Jordy 11 jaar 

 

19 maart 

Raphaella 11 jaar 

 

20 maart 

Eline 14 jaar 

 

20 maart 

Manou 11 jaar 

 

28 maart 

Lotte Booij 6 jaar 

 

28 maart 

Juf Anouk 43 jaar                             

                      

  30 maart     

Sydney 10 jaar 
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Nieuw gezicht 

De komende maanden op donderdagochtend zal Marcella meelopen in 

groep 1 t/m 4 ter voorbereiding op haar vervolgopleiding binnen het 

onderwijs. 

 

Week van openbaar onderwijs 

Zoals u weet is het van 18 tot 22 maart de week van openbaar onder-
wijs en mag u in de klassen komen kijken. U bent ook welkom  op 

dinsdagochtend 19 maart om in de Peuterspeelzaal mee te kijken.  


