
 

Week 11 

14 maart 2019 
 

 

 

 
Aanmeldingen V.O. 
 

 

Deze week hebben alle leerlingen met een reguliere aanmelding, zich aangemeld op een middelbare school. We zijn 

verheugd te kunnen melden dat alle leerlingen die zich aangemeld hebben op een school met mogelijke loting, 

ingeloot zijn! 

 

Musical  

 

Deze week hebben we met de leerlingen de scènes voor de musical 

doorgelezen en de liedjes beluisterd. Uw kind heeft de mogelijkheid gekregen 

om het script mee naar huis te nemen. De komende twee weken gaan de 

leerlingen nadenken over welke rol zij graag willen hebben. Ze maken hierbij 

een top drie. Op dinsdag 2 april gaan de audities voor de musical 

plaatsvinden.  

 

 

Carnaval 

 

We hebben de vrijdag voor de vakantie carnaval gevierd op school. Prins Jesse en Prinses Zoë hebben er samen met 
DJ Mick een gezellige ochtend van gemaakt.  
Ouders bedankt voor alle hulp!  
 

Week van de Lentekriebels 

 

  
 
Komende week start ‘De week van de lentekriebels’. De volgende thema’s komen 
aan bod: lichamelijke ontwikkelingen in de puberteit, voortplanting en 
voorbehoedsmiddelen.  
 

 

Koningsspelen 

 

Vrijdag 12 april a.s. zijn de Koningsspelen. Wij zijn verheugd u te melden dat er genoeg aanmeldingen zijn 
voor hulp voor deze dag. Wij willen u daarvoor bedanken en de hulpouders hebben afgelopen woensdag 
daarover bericht gehad via de mail. 
Twee weken vóór de Koningsspelen laten we u weten waar u bent ingedeeld.  



 
 

Week van het geld 

 
In het kader van “De week van het geld” hebben we in de week van 25 maart een gastles van 

Annemarie Soetens-De Jong, werkzaam bij de ABN-AMRO. Het doel van deze les is om 

leerlingen bewuster om te laten gaan met geld.   

 

Huiswerk 

 
Het huiswerk van deze week moet af zijn op vrijdag 22 maart. De leerlingen hebben huiswerk voor Engels en 

Nieuwsbegrip.   

 

Agenda 

 
- Vrijdag 15 maart: Leerlingen vrij i.v.m. de staking. 
- Maandag 18 maart t/m 22 maart: week van de lentekriebels 
- Dinsdag 19 maart: Leerlingen vrij i.v.m. studiedag. 
- Maandag 25 maart: Gastles ‘Week van het geld’ groep 8B 
- Dinsdag 26 maart: Gastles ‘Week van het geld’ groep 8A 
- Dinsdag 2 april: Audities musical ‘De feestplaneet’ 

 

Verjaardagen 

 
Robin is jarig op 16 maart! 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Michelle en Rachel 

Volgend Achtje: Vrijdag 29 maart 
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