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Gym 
De gymlessen zijn weer van start gegaan in de sporthal, voor kleuters in de speelzaal. Fijn dat we dit voor de 
leerlingen weer in gang hebben kunnen zetten. 
 
Van Teren Plein naar vernieuwing Meester Ton Plein 
In het halletje bij de hoofdingang ligt op een kleuterstoeltje het mooie ontwerp van het Meester Ton Plein. 
Deze flyers zijn om mee te nemen als u geïnteresseerd bent. 
 
M toetsen 
Op donderdag 1 april ontvangt uw kind(eren) een envelop met daarin de analyse van de toetsen die de 
afgelopen weken door uw zoon/dochter gemaakt zijn. Ook treft u een begeleidende brief aan. Advies: lees 
eerst de brief voordat u de analyse bekijkt, de analyse vraagt nl. om uitleg m.b.t. het interpreteren van wat u 
ziet in de analyse. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Wilma Louwers 
 
 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

AGENDA 

Donderdag 1 april   Paasviering 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

PAASVIERING 

Donderdag 1 april a.s. gaan we op school Pasen vieren.  

Uiteraard is dit coronaproof. 

In verband met de coronamaatregelen hebben we uw hulp nodig.  

We willen deze dag starten met een heus paasontbijt. Door de huidige coronamaatregelen mogen wij als 

school niet het ontbijt verzorgen. Dit houdt in dat uw kind zelf zijn/haar ontbijt mee moet nemen naar school. 

Wij willen benadrukken dat het om een “gewoon” ontbijt gaat. Denk hierbij aan: boterhammen, beschuit, 

broodjes met beleg. Dus geen snoep of extra’s erbij. 

Als school mogen we wel voor drinken zorgen dus dit hoeft uw kind niet mee te nemen. Tevens zorgen we 

voor bekers en servetten. Er worden placemats gemaakt zodat we gezellig kunnen ontbijten. 

Eet uw kind graag met bestek en of van een bord dan dit graag meegeven op 1 april (niet eerder) in een plastic 

tas.  

We willen ook vragen om uw kind op 1 april (dit is geen grap) en niet eerder een hardgekookt ei mee te geven 

naar school. Dit in verband met een te spelen spel.  

Er zijn wat spelregels aan verbonden: 

- Kook dit ei minimaal 7 minuten 

- Zorg ervoor dat het ei “in de watten wordt gelegd” en dat het heelhuids op school aankomt 

- Heeft uw kind geen ei bij zich dan kan hij/zij helaas niet deelnemen aan het spel. 

Er zullen nog meer activiteiten plaatsvinden op deze dag. Voor foto’s kijkt u op de SKOZapp. 

 

We gaan er een gezellige dag van maken. 

Bedankt voor uw medewerking! 

De Paascommissie 

 

 

 

 

 



 

E-WASTE RACE 

                  Wil jij ons helpen? Hoe? Dat lees je hier! 

 
Hallo allemaal, 

Onze school doet mee aan de e-waste race, dat is een actie waarbij je oude elektronische apparaten inlevert. 

Dat zijn bijvoorbeeld: oude telefoons, kabels, stekkers, computers, koptelefoons, oortjes, strijkijzers en nog 

veel meer.  

Maar wat wel heel belangrijk is, is dat het grootste dat je mag inleveren een stofzuiger is en je mag geen losse 

batterijen inleveren.  Mocht je die nog hebben dan kun je die inleveren bij groep 6/7b van meester Jens en 

voor dat je wat mee neemt moet je het wel even eerst aan je ouders vragen.  

Alvast bedankt.  

Groetjes groep 6/7b. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf donderdag 1 april op de website. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 


