
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2019/2020, nummer 9, 9 januari 2020 
 
Belangrijke data 

Datum Activiteit 

13 januari Meespeelochtend peuters van 10.30 tot 11.15 op locatie van Hall 

16 januari 1e les schooltuinen groep 6H, zie info in de nieuwsbrief 

21 januari Groepen 6H en 6P naar de Hermitage, zie info in de nieuwsbrief 

23 januari 1e les schooltuinen groep 6P, zie info in de nieuwsbrief 

29 januari Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij 

3 februari Alle kleutergroepen gaan naar het concertgebouw.  

 

 
Informatie uit de school 
 
Ouders bedankt! 
We willen alle ouders die meegeholpen hebben bij de decemberfeesten hartelijk bedanken! Het waren 
weer gezellige feesten mede dankzij deze ouders.  

 
Staking op 30 en 31 januari 
De onderwijsbonden hebben opgeroepen tot een staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. We zullen 
u zo spoedig mogelijk laten weten of onze school die dagen gesloten is.  
 

Buurt Kunst Licht Route 
Tijdens de kerstborrel voor ouders op het Van 
Hogendorpplein werden kindertekeningen op 
het gebouw geprojecteerd net als tijdens de 
eerste Buurt Kunst Licht Route. Met Dank aan 
Tanja Henn die dit mogelijk heeft gemaakt.  
 
Op zondag 12 januari doen we voor de tweede 
keer mee met de Buurt Kunst Licht Route. Deze 
keer op de locatie Van Hall. Van 17 tot ongeveer 
21 uur worden tekeningen van onze leerlingen 
geprojecteerd op het schoolplein. Komt u ook 
kijken? 

https://buurtlicht.wixsite.com/buurtkunstlichtroute/12-januari 
 

  

https://buurtlicht.wixsite.com/buurtkunstlichtroute/12-januari


Activiteiten:  
 
Meespeelochtend peuters op de van Hall 
Maandag 13 januari mogen peuters van 10.30 uur tot 11.15 uur mee spelen en leren met de kleuters op 
onze locatie van Hallstraat. Ouders met peuters zijn van harte welkom!! 
 
Schooltuinlessen groepen 6 
Dit schooljaar gaan de groepen 6 naar de schooltuinen. We starten met 3 lessen binnen: Kennismaken met 
de schooltuin; grond; zaden en vruchten.  Groep 6H van juf Renske en juf Sanne gaat voor het eerst op 
donderdag 16 januari in de ochtend. Verder gaan zij op 6 februari en 5 maart. Groep 6P van juf Gladys gaat 
voor het eerst op 23 januari. Daarna op 13 februari en 12 maart.  
In april krijgen de kinderen een eigen tuintje en gaan we elke week naar de schooltuinen. In groep 7 lopen 
de lessen nog een tijdje door. 
 
Groepen 5 en 6 naar de Hermitage 
Dinsdag 21 januari bezoeken de groepen 6 de Hermitage van 9.00-12.00. We gaan met de cultuurbus, die 
vertrekt bij het van Hogendorpplein.  
De kinderen van juf Renske/juf Sanne van de locatie van Hall moeten om 8.15 uur op school zijn, zodat we 
op tijd bij het van Hogendorpplein kunnen zijn en de bus op tijd kan vertrekken.  
 
Voor alle groepen geldt: Iedereen blijft die dag over en neemt een lunchpakketje mee. 
 
 
 

 
De volgende  nieuwsbrief schooljaar verschijnt op 23 januari 2020 
 

 


