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opgewacht. Zij zorgen voor een aangename
verrassing. Na deze leuke onderbreking vervolgen
de kinderen hun tocht weer verder naar school.
Voorafgaand aan deze speurtocht willen we de
kinderen op school door ouders (op een
eenvoudige manier) laten schminken als paashaas.
We starten hier om 8.30 uur mee en dit zal
ongeveer een uur duren. Mag uw kind niet
geschminkt worden, dan kunt u dit vóór 30 maart
kenbaar maken aan de leerkracht van uw kind.

RAPPORTGESPREKKEN
Door een nieuwe release in Parnassys is het zo dat
u beide een uitnodiging ontvangt om de
gespreksplanner voor het rapportgesprek in te
vullen. Echter deze planner op het ouderportaal
kan maar door 1 ouder ingevuld worden.
Secretarieel Team
Marieke van der Avort

Om deze tocht/ochtend te laten slagen zijn wij op
zoek naar een aantal enthousiaste ouders:
 Die de kinderen ’s morgens op school als
paashaas willen schminken. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Margot op mail
adres m.hurkens@veldvest.nl Ervaring met
schminken is hiervoor niet nodig.

SCHOOLRAADVERGADERING
e
Agenda 127 Schoolraadvergadering
De Berckacker, Woensdag 14 maart 2018,
20:00 – 21.30
Opening
1. Mededelingen
2. Notulen vorige vergadering
3. Nieuwe leden
4. Statuten/huishoudelijk regelement
5. Speerpunten:
a. Communicatie en ouderparticipatie
b. Gezonde school
6. Openstaande vergaderpunten
7. Aangedragen vergaderpunten
8. Rondvraag
9. Sluiting



Die tijdens de speurtocht met de groep van
uw kind mee willen wandelen en de
veiligheid mee waarborgen. U kunt zich
hiervoor opgeven bij de eigen leerkracht
van uw kind.

Bij slecht weer wordt er ‘s morgens door de
commissie besloten of de speurtocht doorgaat. De
ochtend zal dan op school door de leerkrachten
worden ingevuld. Hierbij hebben we dan alleen de
hulp nodig van de schminkouders, die zich hebben
opgegeven.
De paashazen zullen in de loop van de ochtend
een bezoek brengen aan groep 3 en 4. Natuurlijk
zorgen zij dat ze iets lekkers voor de kinderen bij
zich hebben.
De paascommissie

PAASSPEURTOCHT PEUTERS VAN KOREIN EN
DE KLEUTERGROEPEN
Op vrijdag 30 maart zullen wij op school Pasen
vieren. De peuters en de kleutergroepen lopen in
de ochtend een paasspeurtocht door de wijk. De
tocht duurt ongeveer een 1 uur. Halverwege de
route zullen de kinderen door 2 paashazen worden

AGENDA
23 maart
27/28/29 maart
2 april
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Tweede Rapport
Rapportgesprekken
Tweede paasdag, alle
kinderen zijn vrij.

OP DE WEBSITE

OP DE WEBSITE
NIEUWS UIT DE GROEPEN:
Groep 3
Groep 4
Groep 6
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