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Leerlingtevredenheidspeiling 

                     
 
Wij zijn benieuwd hoe tevreden de 
leerlingen zijn over onze school. 
Reden voor ons om de leerlingen uit 
de groepen 6,7 en 8 te vragen een 
korte vragenlijst in te vullen. Deze 
activiteit vraagt ongeveer 5 minuten 
en vindt plaats, deze of volgende 
week, onder schooltijd. De uitkomsten 
koppelen we natuurlijk aan u terug. 

 
Vakantierooster schooljaar 
2018-201 
Herfstvakantie  
15-10-2018 t/m19-10-2018  
Kerstvakantie    
24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie   
04-03-2019 t/m 08-03-2019 
Meivakantie    
22-04-2019 t/m 03-05-2019 
Hemelvaart    
30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Pinksteren    
10-06-2019 
Zomervakantie    
08-07-2019 t/m 16-08-2019 

     
Nederland Schoon 

      
 
Zaterdag 24 maart is de landelijke 
actiedag ‘Nederland Schoon’. Als 
brede school gaan we op donderdag 
22maart en vrijdag 23 maart de 
omgeving rondom onze 
schoolgebouwen opschonen. Wij 
hebben onze actie aangemeld op de 
website van Nederland Schoon’. 
https://www.supportervanschoon.nl/
acties-in-de-buurt/actie?id=58582 

 
 
 
 
 

Theoretisch Verkeersexamen 

      
Op donderdag 5 april nemen de 
leerlingen uit groep 7 deel aan het 
landelijk theoretisch verkeersexamen. 
Verkeer staat als ‘vak’ op het 
lesrooster bij ons op school. Deze 
weken wordt er in groep 7 extra 
geoefend, wij hopen dat alle 
leerlingen op 5 april slagen! 
Op de schoolkalender wordt 12 april 
als datum genoemd voor het 
theoretisch verkeers examen, dit is 
dus gewijzigd. 

 
Verkeersproef groep 7 

        
Voordat de leerlingen op woensdag 9 
mei hun praktisch verkeersexamen 
doen, willen wij als school extra 
aandacht besteden aan de 
‘fietsvaardigheden’ van de kinderen. 
Op maandag 9 april wordt voor de 
kinderen uit groep 7 een fietsparcours 
uitgezet.  
Deze activiteit kan alleen plaatsvinden 
met ouderhulp. Bent u in de gelegen-
heid om maandag 9 april te helpen 
met het klaarzetten van het parcours 
en het begeleiden van leerlingen? 
Graag doorgeven aan Heleen 
    

 
Als Brede School de Zandkampen 
nemen we deel aan de kledinginza-
melactie voor ‘All4Africa’.  
Deze week worden de kledinginzamel-
zakken met de kinderen meegegeven. 
Laatste inleverdag is donderdag 29 
maart. 

In en om de school 
 

http://www.deleiboom.nl/


 

Koningsspelen 

 
Op vrijdag 20 april zijn de 
Koningsspelen op Brede School de 
Zandkampen.  
Dit jaar worden de Koningsspelen 
georganiseerd door Alicia en Bas, 
twee stagiaires van Spel&.  
De dag word gestart met het 
Koningsontbijt in de klas, gevolgd door 
de koningsdans van 2018. 
Na het ontbijt en de dans beginnen de 
leerlingen van de onderbouw, groep 1 
tot en met groep 4 met de 
Koningsspelen. De leerlingen van de 
bovenbouw hebben ’s middags de 
Koningsspelen.   
In de bijlage vindt u aanvullende 
informatie met daarbij een vraag voor 
ouderhulp….. 

   
 

 
 
 
Agenda 

19-03: Spreekuur GGD/ Schoolarts 
22-03 en 23-03: Actie ‘Nederland  
             Schoon’ 
26-03: 19.30 uur, GMR vergadering 
27-03: 08.15-08.45 uur, Spreekuur BZJ 
29-03: Laatste inzameldag kleding 
29-03: Paasviering, continurooster  
30-03: Goede Vrijdag, leerlingen vrij 

              
 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 27maart 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

        
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


