Uit de directiekamer
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief in het jaar 2022. Ook dit
jaar sturen we één keer per maand deze nieuwsbrief naar u met
informatie over allerlei zaken rondom de school. Met deze
nieuwsbrief proberen we ook het aantal ‘losse’ berichten en mails te
voorkomen. Naast deze nieuwsbrieven vindt u ook veel informatie
over de school op onze schoolapp.
De eerste periode van het jaar zit er al weer bijna op. Nog 1 week en
dan kunnen we al weer genieten van de voorjaarsvakantie. Helaas
op de vrijdag vanwege de Coronarichtlijnen een relatief sobere
vakantieviering. Toch gaan we er vanuit dat het zeker een gezellige
dag zal gaan worden. In deze nieuwsbrief daar meer informatie over.
In deze nieuwsbrief geen informatie met betrekking tot het
Coronavirus. Ik stuur u morgen een mail met de stand van zaken op
dit moment binnen de school. Ook ga ik daarbij in op mogelijke
versoepelingen in het protocol voor
basisscholen.

Met vriendelijke groet,
Wim van Dun
Directeur

ALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF
Ondanks alles willen we in de periode
voorafgaand aan carnaval, toch iets
leuks doen met de kinderen.
Daarom hieronder de volgende gekke
uitdagingen.
Of we nou nog thuis zijn of op
school…..leef je uit en verras je
klasgenoten, je juf of meester met
iedere dag een spetterende LOOK!
Maandag 21 februari:
GEKKE HARENDAG
Dinsdag 22 februari:
GEKKE HOEDJESDAG
Woensdag 23 februari:
GEKKE BRILLENDAG
Donderdag 24 februari:
RECHT-UIT-JE-BED-DAG
Vrijdag 25 februari:
IK-KOM-DE-HELE-DAG-VERKLEED
Wij hebben er zin in! Jij ook?

Aanmelden broertjes/zusjes
Op dit moment zijn we bezig met de
voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar. Daarbij is het van
belang dat we op tijd weten hoeveel
kinderen we kunnen verwachten.
Hierbij voor de zekerheid de oproep om
broertjes/zusjes die in het nieuwe
schooljaar 2022-2023 4 jaar worden aan
te melden, voor het geval dit nog niet
gedaan is. U kunt bij de administratie
een aanmeldformulier opvragen.

Weet u van andere ouders in de wijk
Princenhage dat zij ook graag een kind
willen aanmelden, dan willen wij dat ook
graag weten. Deze ouders kunnen naar
school mailen om een afspraak in te
plannen voor een
kennismakingsgesprek/rondleiding.
kbssintemaerte_info@inos.nl

AGENDA FEBRUARI
25 Carnavalsviering
28 tm 04 vakantie

AGENDA MAART
10 en 14 Oudergesprekken grp 3
21 tm 25 Week van de Lentekriebels
23 Opening schoolplein
28 tm 31 Kamp grp 8
31 Theoretisch Verkeersexamen grp 7

Gevonden kleding, e.d.
De kast met de gevonden kleding ligt
weer best vol.
In de bijlage een overzicht van de
gevonden spullen.
Graag via onderstaand mailadres contact
opnemen.
kbssintemaerte_info@inos.nl

Schoolapp
Wist u dat u ook ziekmeldingen en/of
verlofaanvragen kunt doorgeven via
onze schoolapp?
Ook de vrije dagen, schoolvakanties en
studiedagen zijn op de schoolapp te
vinden.
Maakt u nog geen gebruik van de
schoolapp? Meldt u dan snel aan!
Heeft u vragen over de schoolapp of lukt
het inloggen niet? Mail ons!
kbssintemaerte_info@inos.nl

Bijlage(n) nieuwsbrief:




Prinsheerlijk Carnavalsvakantie
Prijsvraag vreemde vogels
Gevonden kleding

Volgende Nieuwsbrief:

Donderdag 24 maart

