
Keek op de week - week 12 

Oordopjes voor chromebooks 
Aan het begin van het schooljaar hebben alle kinderen in de midden- en bovenbouw oordopjes 
gekregen om met een chromebook te kunnen werken. Helaas merken we dat kinderen deze vaak 
kwijt zijn of ze kapotgaan door onzorgvuldig gebruik. Er is een mogelijkheid om tegen kostprijs (€1,-) 
op school nieuwe aan te schaffen. Natuurlijk mogen eigen oordopjes/koptelefoons ook worden 
meegenomen. 
 
Aandachtspunten 
- Wilt u er samen met uw kind voor zorgen dat zij op de juiste dag hun gymspullen mee hebben? 
- Naar verwachting zal volgende week gestart worden met de sloop van de Scheg. Het is van belang 
dat de kinderen en ouder(s)/verzorger(s) zich niet binnen de hekken van het bouwterrein bevinden. 
 

Denk aan 

- Alle: Rapportmappen weer inleveren. 

 

Maandag 22 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Maraboe Gym Deze groep heeft vandaag gym. Graag zien we de 

kinderen sportief gekleed op school verschijnen, zodat zij 

alleen hun gymschoenen nog aan hoeven te doen. De 

kinderen zijn mogelijk iets eerder later terug op school in 

verband met het busvervoer. 

Alle bovenbouw-

groepen 

Tafels leren We hebben gemerkt dat de tafels weer wat zijn weggezakt 

en vragen u om ook thuis extra te oefenen. Het kennen 

van de tafels van vermenigvuldigen en delen is echt 

noodzakelijk. Wij gaan voorlopig elke week een 

tempotoets doen om te kijken of ze vorderingen maken.  

Alle bovenbouw-
groepen 

Speeltjes en etuis Opeens komen er weer overal speeltjes en etuis uit de 

tassen van de kinderen. Dit is voor thuis. We hebben 

graag een goede pen op school om mee te schrijven, maar 

stiften en kleurpotloden zijn er genoeg. Speeltjes als 

ploppers en Rubiks cubes enz. graag thuishouden.  

 

Dinsdag 23 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Woensdag 24 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Luistervink,  

Konartel en  

Knijsterbek 

Gym Deze groepen hebben vandaag gym. Graag zien we de 

kinderen sportief gekleed op school verschijnen, zodat zij 

alleen hun gymschoenen nog aan hoeven te doen.  



 

Donderdag 25 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Vrijdag 26 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Paradijs-

vogel, 

Kiekendief 

en Oeroe- 

boeroe 

Gym Deze groepen hebben vandaag gym. Graag zien we de 

kinderen sportief gekleed op school verschijnen, zodat zij 

alleen hun gymschoenen nog aan hoeven te doen. 

   

 


