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herhaling: extra studiedag unit 1 op woensdag 20 maart 
De agenda voor ieder schooljaar proberen we altijd te communiceren voor de 
zomervakantie. Dat is gelukkig ook dit schooljaar weer gelukt. Toch ontkomen we 
er niet aan dat er soms nog ergens iets gebeurt, waardoor er toch nog iets extra’s 
ingepland moet worden. Zo heeft unit 1 op woensdag 20 maart een extra ingelaste 

studiedag. Dat betekent dat de kinderen van unit 1 deze dag een extra dagje vrij 
hebben. Schrijft u deze datum a.u.b. in uw agenda, zodat u dit niet kunt vergeten. 
Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip. De voorschool zal wel gewoon open zijn en 

de leerlingen van unit 2 en 3 worden ook gewoon op school verwacht deze dag. 
 
 

nieuws van de voorschool  
 Lux komt deze week voor het eerst bij ons spelen. We wensen haar een fijne 

tijd bij ons op de voorschool. 

 Er heerst waterpokken op de voorschool. 

 Juf Carola is nog steeds ziek en zal voorlopig niet inzetbaar zijn op school. We wensen 

haar van harte beterschap! 

 
 

hulp gezocht voor de Koningsspelen   
Op vrijdag 12 april staan de jaarlijkse Koningsspelen weer op het programma. 
Unit 1 zal die dag allerlei leuke spelletjes doen op school. De units 2 en 3 zullen 
wederom bij Twins gaan sporten.  
Om deze dag een succes te maken hebben wij veel hulp nodig. Schrijf u daarom in op de 
inschrijflijst die hangt bij de deur van de klas van uw kind. Help ons om er een geweldige dag 
van te maken voor alle kinderen!! 
 
 

verkeersexamen vrijwilligers gezocht  
Het praktische verkeersexamen wordt dit schooljaar afgenomen op 
maandag 13, dinsdag 14 en donderdag 16 mei. (Op maandagochtend 
13 mei doen de kinderen uit de groepen 7 examen. U krijgt daarover 
binnenkort nog nadere info.) 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die gedurende een dagdeel willen 
helpen op een van de controleposten. Daar komen de kinderen langs en worden dan 
gecontroleerd op hun verkeersgedrag. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger voor de 
maandagochtend of maandagmiddag 13 mei, dinsdagochtend of dinsdagmiddag 14 mei, of 
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donderdagochtend 16 mei. Als u mee wilt doen, geef het dan door aan de leerkracht van uw 
kind.  
Voor alle vrijwilligers is een informatieavond op dinsdagavond 16 april in het gemeentehuis 
om 19.30 uur. Daar krijgt u precies te horen wat de bedoeling is.  

We rekenen op uw medewerking! 
 
 

korte berichten 
 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer van een clinic rolstoeltennis op 20 

maart bij OTC de Warande. 

 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een bericht van Sjorssportief over de verkiezing 
van de beste jeugdkok van Oosterhout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 


