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Vergadering: dinsdag 26 januari teamvergadering 

 

Belangrijke data: 

Vrijdag 29 januari creamiddag 4 

Dinsdag 2 februari  inloopavond 18.00-19.00 

Woensdag 3 februari peuter-kleuterbijeenkomst 8.45-9.30 

Vrijdag 5 februari carnaval school om 12.30 uit 

Maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari  carnavalsvakantie 

Vrijdag 26 februari  viering groep 1 en 5A 

 

Vergaderingen en belangrijke data 

29 januari 2016 

                   Inloopavond 

                  “Uw kind is juf of meester”  

Op dinsdag 2 februari hebben we weer een inloopavond.  

U bent dan van 18.00u tot 19.00u welkom op 

school om de werkjes van uw kind te komen 

bekijken.  

 

   Contactgegevens 



 

Vrijdag 5 februari vieren we carnaval op school. 

Het is uiteraard de bedoeling dat alle kinderen, juffen en meesters verkleed naar school ko-

men. De kinderen mogen geen spuitserpentine of confetti meenemen!  

We hebben op deze dag een speciaal carnavalsprogramma met verschillende activiteiten 

waaruit de kinderen een keuze hebben mogen maken. Zo kan er o.a. lekker worden gedanst 

en gehost maar kunnen kinderen ook een spelletjes doen, knutselen of lekker rustig film kij-

ken. 

Aan het eind van de ochtend eten we gezellig samen pannenkoeken in de klas.  

 

Let op: 

We hebben school tot 12.30 en daarna begint de voorjaarsvakantie!  

Vandaag zijn de briefjes voor de pannenkoeken mee naar huis gegaan.               

Denkt u eraan om het strookje in te vullen? 

Alvast bedankt 

Carnaval 
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Carnavalsactiviteit Steunpunt Vlokhoven 
 

Inloop kinderactiviteit in de carnavalsvakantie 

 

Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing 

 

Wanneer: Woensdag 10 februari 

Waar: Steunpunt Vlokhoven 

Tijd: 13.30-15.30 

 

Je kunt gezellig binnenlopen en meedoen! 

Het is bedoeld voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 

De entree is gratis en breng gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Voor iets lekkers 

wordt gezorgd. 

 

Gezellige Carnavalsmiddag 

Wijkcentrum Unitas en Steunpunt Vlokhoven organiseren een gezellige Carnavalsmid-

dag 

Op zondag 7 februari is er in Wijkcentrum Unitas een gezellige Carnavalsmiddag voor 

kinderen tot 12 jaar. Alles kost een halve Euro! Deze middag duurt van 13.00 tot 16.00. 

Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten zoals een springkussen, schminken, knut-

selen en kleuren.  

Uiteraard is er ook een DJ die leuke carnavalsmuziek draait! 

Consumpties voor kinderen tot 12 jaar bedragen €0,50. (drinken, snoep, chips, pop-

corn, broodje knakworst) 

 

Iedereen is van harte welkom!  Alaaf!!! 
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