
 
Nieuwsbrief 25 januari 2023  
 
 Schoolontbijt 
Elke dag ontbijten is erg belangrijk. Om goed te kunnen functioneren en 
presteren hebben we na het slapen weer voedsel nodig. Een ontbijt zorgt 
ervoor dat de kinderen zich goed kunnen concentreren op school. Wij bieden 
elke dag vanaf 08.15u tot 08.35u(gratis) ontbijt aan op school. De kinderen 
krijgen een lekkere, gezonde boterham, een glaasje melk en een stukje 
fruit/groente. Ook krijgen zij regelmatig een gekookt eitje. Dit alles wordt 
geregeld door ouders. Wij zijn hen erg dankbaar! We merken dat de 
kinderen tijdens het ontbijt goed eten en dat ze het gezellig vinden.  
Ze leren ook kinderen uit andere groepen kennen, dat zorgt voor nieuwe vriendschappen.  
Uw kind(eren) zijn van harte welkom om op school te komen ontbijten!  
 
Krantenartikel nieuwbouw bij scholen 
Misschien heeft u het al gelezen of gehoord. In het AD van 25 januari jl. staat een artikel over 
nieuwbouw bij scholen. 
De Touwladder wordt daar specifiek in genoemd. 
Wij weten niet meer dan in de krant staat: 

• Er zijn nieuwbouwplannen van de gemeente, waarbij de Touwladder bovenaan staat 
• Er wordt gebouwd voor 2 aparte scholen in 1 gebouw 
• Het plan is om voor de Touwladder en de Hofvijver 1 gebouw te bouwen 

  
Het plan moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
 
Themaochtend wijkagenten Seghwaert/Noordhove  
Op woensdagochtend 8 februari organiseren we een themaochtend voor ouders/verzorgers. Wij 
nodigen u uit om 8.45 uur in de teamkamer voor een bijeenkomst met de wijkagenten van 
Seghwaert/ Noordhove. Ook de wijkregiseur Marcel van Leeuwen is deze ochtend aanwezig. Er is 
gelegenheid tot het stellen van vragen over jeugd, wijk en leefbaarheid in de omgeving van school. 
Uiteraard zorgen wij voor een kopje koffie en thee. Wij hopen u daar te zien! 
 
Nationale Voorleesdagen 

Dit jaar zijn de Nationale Voorleesdagen van woensdag 25 januari t/m zaterdag 

4 februari. Marie-Louise van de bibliotheek kwam vanochtend in verschillende 

groepen voorlezen. De kinderen vonden dit ontzettend leuk!  

U bent op verschillende dagen welkom om voor te lezen in de groep van uw 

(kind)eren. Vergeet u zich niet in te schrijven via Parro? De kind(eren) hopen op 

uw komst!  

 
 


