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Water 

Zoals eerder in een aparte brief is aangekondigd drinken wij op dit moment water uit 
flessen. Vorige week zijn de leidingen die zichtbaar waren al gecontroleerd en deze 
bleken van koper te zijn. Afgelopen maandag is er een monster genomen van het 
water en hopelijk zullen we volgende week hiervan de uitslag horen. Zodra deze bij ons 
bekend is, zullen wij deze ook met u delen. Wat fijn dat u meehelpt door ook water 

mee te geven van thuis! 

Welke deur bij te laat komen? 
Natuurlijk willen we graag dat alle kinderen op tijd op school komen. Indien u 
onverhoopt een keer te laat bent, kan het zijn dat alle deuren al dicht zijn. Het is dan 
de bedoeling om aan te bellen aan de voordeur. Dan wordt de deur voor u en uw kind 

open gedaan. Het is niet de bedoeling om aan te bellen bij de peuteropvang. Zij zijn 
dan ook aan het werk met de kinderen en willen hun aandacht aan hen kunnen geven. 
Dit is ook om 13.00 uur het geval. 

 
Wordt uw kind tussen de middag opgehaald om thuis te eten? 
Een aantal kinderen wordt tussen de middag opgehaald om thuis te eten. 
We merken dat er steeds meer ouders op de gang en voor de lokalen wachten. 
Hierdoor worden de kinderen nog tijdens de les afgeleid. Wij willen graag de lessen 
goed kunnen afsluiten met de leerlingen. Vanaf na de voorjaarsvakantie zal de 
volgende afspraak gelden: 

De kinderen in groep 1/2 mogen worden opgehaald om 12.00 uur bij het lokaal. 
Van de kinderen van groep 3 die opgehaald worden, mogen de ouders om 11.55 uur 

boven aan de trap, voor de klapdeuren wachten. 
De kinderen van groep 4 t/m 8 lopen zelf naar buiten en de ouders wachten op het 
plein. Indien het regent kunt u in de hal bij de gymzaal wachten. Zo houden we met 
elkaar de rust in de school. 

 
 
Een boek cadeau voor groep 6,7 & 8: 
In Nederland en Vlaanderen is een actie gestart om  

kinderen in aanraking te laten komen met  
de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.  
Dit vinden wij een mooi initiatief! 
Daarom hebben alle kinderen van groep 6,7 en 8  
het boek ‘Koning van Katoren’ van Jan Terlouw  
gekregen van de ouderraad en school samen.  
Wij denken dat het belangrijk blijft voor kinderen  

om genoeg te blijven lezen en mooie avonturen te  
beleven, niet alleen op het scherm, maar juist via  

het boek!  
Het kan zijn dat het boek bij sommige kinderen  
nog in de klas ligt, omdat ze er gezamenlijk lessen  
mee krijgen, het kan ook zijn dat hij al mee naar huis  

komt. Maar dan weet u dat uw kind binnenkort dit boek 
mee naar huis brengt.  
Veel leesplezier gewenst! 
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Graag uw hulp! 

Carnaval & schaatsen met groep 7 & 8 

As. donderdag vieren wij carnaval met de kinderen van groep 1 t/m 6. De kleuters 

mogen ’s ochtends al gelijk verkleed naar school toe komen. De kinderen uit de 
groepen 3 t/m 8 mogen ook ’s ochtends verkleed, maar dit hoeft niet. Kinderen mogen 
zich ook tussen de middag omkleden. ’s Ochtends wordt er in de klassen nog gewerkt, 
maar ’s middags toveren wij De Parkiet om tot ‘Het Kippenhok’ en zullen we er met 
elkaar een mooi feestje van maken. Ook is Prins Carnaval dan even de baas van de 

school. Dit jaar is dat Tristan met Gijs en Nuri als adjudanten.  

Alaaf, Alaaf, Alaaf! 
I.v.m. het milieu willen wij de kinderen, indien mogelijk, geen pakje drinken meer 
geven op school. De kinderen zullen na het dansen wat drinken uit een beker krijgen in 
de klas. Hiervoor zijn er veel bekers aangeschaft. Omdat we niet alle bekers makkelijk 
kunnen afwassen op school, vragen we of één ouder van een klas de vieze bekers mee 
wil nemen en na de vakantie weer schoon terug wil brengen. We hopen op uw 
medewerking hiervoor. 

  
De groepen 7 en 8 gaan ’s middags met auto’s naar de schaatsbaan (dit mag in onesie, 

maar dit bleek vorig jaar ook best warm te zijn). Zij zullen deze dag wat later terug 
zijn op school. Hiervoor hebben de betreffende ouders een aparte mail ontvangen. 

 

Factuur schoolreis en kamp: 
Na de voorjaarsvakantie ontvangt u een e-mail via Wiscollect, ons betalingssysteem, met 
de factuur betreffende de schoolreis en het schoolkamp. 

CPC loop 
Op zondag 8 maart vindt de CPC plaats, kinderen van onze school, onder begeleiding 
van hun coaches, zullen hier dit jaar weer aan deelnemen. De deelname-nummers 
worden altijd heel laat bij ons bezorgd. Zodra we ze hebben zullen we ze direct aan de 

kinderen uitdelen. We hebben net als voorgaande jaren een stand, herkenbaar aan de 
schoolvlag. Meer informatie volgt tegelijk met de deelname-nummers. 

 
Palmpasen 
Op zondag 5 april is het Palmpasen. Ieder jaar houden we dan een schoolkerkviering. 
Iedereen is hierbij welkom! Kinderen die bij deze viering aanwezig zijn mogen op 
woensdag 1 maart op school een Palmpaasstok versieren. Meer informatie volgt na de 

voorjaarsvakantie, maar u kunt het alvast in uw agenda noteren. 

 
De voorjaarsvakantie gaat vrijdag van start! 
De voorjaarsvakantie voor alle kinderen start vrijdag. De kinderen zijn die dag namelijk 
vrij. De leerkrachten zijn vrijdag nog wel op school voor onze studiedag. 

 
Tips voor de voorjaarsvakantie: 
Tijdens de schoolvakanties organiseert de gemeente Den Haag leuke activiteiten voor 
de jeugd in de Haagse zwembaden. Zo ook weer in de voorjaarsvakantie van zaterdag 

22 februari t/m zondag 1 maart 2020. Met het doel dat zoveel mogelijk kinderen 
kunnen sporten en bewegen, maar vooral veel plezier kunnen maken! Daarom brengen 
we deze activiteiten onder de aandacht! 
Wat staat er deze vakantie op de planning: 

- Discozwemmen: het licht gaat uit, de discolampen aan en zing mee met de 
leukste hits. 

- Speel-in en jump-in: opblaas- en waterattracties in de sporthal en/of het 

zwembad. 

- Drijf-in bioscoop: dobberend op het water kijken naar de film 
‘huisdiergeheimen’. 

Natuurlijk is er ook genoeg ruimte om gewoon te komen zwemmen. Het 
vakantierooster per zwembad kunt u hier vinden. 

Belangrijke data 

Do 20 februari, Carnaval 
Vrij 21 februari, Studiedag, kinderen vrij! 
Zo 8 maart,  City Pier City loop 
Zo 5 april,    Palmzondag met gezinsviering 
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