
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Staking 
Op vrijdag 15 maart hebben 40.000 werknemers 
van PO en VO hebben zich verzameld op het 
Malieveld in Den Haag en minstens de helft van alle 
basisscholen was 
dicht, waaronder 
ook onze school.  
Hiermee is weer 
een duidelijk signaal 
afgegeven aan de 
politiek: er moet echt een oplossing komen voor de 
hoge werkdruk en het personeelstekort in het 
basisonderwijs. 
 
Open School 
Zoals eerder aangekondigd is er op  donderdag 21 
maart een Open Schooldag:  dat is een gewone 
lesdag voor onze leerlingen.  
 
Wat ben je van plan? Jenaplan! 
Donderdagavond is er om 19.30 uur een informatie 
avond over het Jenaplanonderwijs.  
Onderstaand volgen enkele onderwerpen die op 
die avond besproken worden: 

1. Oorsprong van het Jenaplanonderwijs 
2. Het Jenaplanconcept 
3. Jenaplan op weg naar de 21e eeuw 
4. JenaLAB 
5. Ouders/verzorgers in de school 

Reuze interessant, want het 
betreft de dagelijkse praktijk 
van uw kind! 
We heten u dan ook van harte 
welkom.  

U kunt zich aanmelden via Parro. 
 
Evaluatie verslag en drie-gesprek 

De eerste periode van het verslag en de drie-
gesprekken is afgesloten. Graag horen wij uw 
mening over deze drie-gesprekken, zodat wij de 
nodige aandachtspunten mee kunnen nemen naar 

de volgende ronde. Via bijgevoegde link komt u bij 
de korte enquête. We stellen het bijzonder op prijs 
als u deze enquête voor 29 maart invult. 
https://nl.surveymonkey.com/r/7D82YNT 
 

Vlinders  
Helaas Is Clementia nog ziek. Jeannette zal 
gedurende haar afwezigheid de vervanging blijvend 
op zich nemen. Jorieke is eindverantwoordelijk 
voor de Vlinders en daardoor staat Jorieke nu ook 
op woensdag bij de Vlinders. Jeannette valt op 
woensdag in bij de Kukeluusjes. Wij wensen 
Clementia van harte beterschap! 
 
Eénrichtingsverkeer  
Het is gebleken dat niet alle ouders/verzorgers op 
de hoogte zijn van het volgende: 
Op de momenten dat de scholen openen en sluiten 
is de weg bij de Van Stuijvenbergschool 
(Westerlaan)  één richtingsverkeer, u kunt dan 
alleen richting onze school rijden. 
 
Parkeren en schuilen bij regen 
Bij regenbuien kunt u schuilen in de garage op het 
schoolplein. Bij onze buren, de Koninkrijkzaal, is 

ook een kleine overkapping 
waar u droog kunt staan. 
Echter voor de rokers onder 
ons: gelieve daar geen 
sigarettenpeuken achter te 
laten!  
Voor de Koninkrijkzaal zijn 

officiële parkeerplekken die wij mogen gebruiken. 
Wilt u echter niet uw auto op de stoep te parkeren: 
u riskeert daarmee een bekeuring van zo’n €100,00 
en mogelijk blokkeert u met die plek de doorgaan 
naar het terrein achter de Koninkrijkzaal. Dat 
terrein is uitsluitend voor medewerkers van onze 
school en de Boomhut. 
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Nagelknipper gezocht 
Stamgroep de Dassen 
heeft een bak met  
twee schildpadden. De 
nagels van deze 
schildpadden zijn flink 
lang gegroeid en 
moeten geknipt 
worden. Is er een 
ouder/verzorger die dat kan doen? U kunt zich 
melden bij de Dassen. 

 

Agenda 
 

Maart 

Donderdag 21 maart Open School (hele dag) en 
Informatieavond over ons 
Jenaplan onderwijs (19.30 – 
21.00 uur) 

Vrijdag 22 maart Weeksluiting Fazanten/ 
Mussen 

Maandag 25 maart Weekopening Vlinders 

Dinsdag 26 maart Koffie ochtend 8.30-9.15 
uur 

Vrijdag 29 maart Op bezoek bij… (l.l. gaan op 
bezoek bij andere 
stamgroep) 

 

April 

Dinsdag 2 april Jenapraat 

Woensdag 3 april Ontruimingsoefening 

Vrijdag 5 april Weeksluiting Dassen/Herten 

Maandag 8 april Weekopening Duiven 

Vrijdag 12 april Koningsspelen 

Maandag 15 april Weekopening Boomhut 

Di/woe 16,17 april IEP Eindtoets groep 8 
Jenapraat 

Dinsdag 16 april Jenapraat 

Donderdag 18 april Paasviering, 8.30 uur 
Franciscuskerk 

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag, kinderen vrij 

Maandag 22 april 2e Paasdag, kinderen vrij 

Woensdag 24 april MB feestdag 
Schoolvoetbaltoernooi 
Denktankavond 

Vrijdag 26 april Weeksluiting Fazanten/ 
Vossen 

Ma. 29 april t/m 5 
mei 

Meivakantie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


