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Agenda
Belangrijke data
ma
ma
zo

18.02.2019 t/m vr 22.02.2019
25.02.2019 t/m vr 01.03.2019
24.03.2019
10:00-11:30u

Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie – school gesloten
KleuterRun – groepen 1 & 2

Van de Directie
Pokemonkaarten
Vanaf morgen, dinsdag 19 februari, mogen er geen Pokemonkaarten meer worden meegenomen naar
school. Er zijn onwenselijke situaties ontstaan op het schoolplein. Indien er door de leerkracht wel
Pokemonkaarten worden gezien, dan worden deze ingeleverd bij de leerkracht en na schooltijd weer
meegegeven naar huis.

Hoofdluisprotocol
Wij streven naar een luisvrije school. Het hoofdluisprotocol is als bijlage bijgevoegd. Hierin kunt u o.a.
lezen wat de procedures zijn als er luizen/neten gevonden worden en hoe hoofdluis te behandelen is.

Fijne voorjaarsvakantie
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne voorjaarsvakantie toe!

Van de Ouderraad
KleuterRun – zondag 24 maart 2019
Omdat de KleuterRun nu een traditie is, organiseert de ouderraad ook dit jaar weer een 1 km-loop in het
Westbroekpark op zondag 24 maart 2019 tussen 10:00 en 11:30 uur. Speciaal voor onze kleuters, dus
alleen voor de groepen 1 en 2. Ouders en begeleiders mogen aanmoedigen of mee rennen met de 1 km.
Alleen mee rennende en aangemelde kleuters hebben recht op een beloning na afloop. Er zijn geen
kosten aan verbonden, maar er is slechts plek voor maximaal 120 kleuters, schrijf je dus snel in.
Doe je mee? Stuur dan een email naar or@hetvolleleven.nl en vermeld daarbij jouw naam en de namen
en groep van de rennende kinderen onder jouw begeleiding. De kinderen krijgen tijdens het evenement
een schoolshirtje (te leen), een echt startnummer inclusief veiligheidsspelden en na afloop een beloning.
Er is een verzamelplek waar je je jassen/tassen kunt achterlaten, je klasgenoten kunt ontmoeten, koffie,
limo en een gezonde snack kunt krijgen.
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Voorlopig programma (steeds 2 klassen per run):








10:00u: inloop
10:15u: warming-up
10:30u: 1e run
10:45u: 2e run
11:00u: 3e run
11:15u: 4e run
11:30u: einde

Activiteiten
VakantiepasClub voorjaarsvakantie Den Haag
Het voorjaar komt steeds dichterbij en de eerste krokusjes en sneeuwklokjes zijn al gespot.
Tijd voor de voorjaarsvakantie! Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét
VakantiepasKorting.
Als jullie deze winter niet hebben kunnen schaatsen of skiën, grijp dan nu je kans in de Uithof. In het
Kicking Horse Kinderkookcafé van Paagman maak je samen een lekkere maaltijd of kom spelen en
ontdekken in de Kinderwerkplaats. Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk deze en
alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het
dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik
van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen twee
weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.
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