
 
Nieuwsbrief 1 februari 2023 
 
Studiedag 7 februari  
Herinnering: Aankomende dinsdag 7 februari is er een studiedag. Dit betekent dat alle kinderen vrij zijn.  

De juffen en meesters zijn natuurlijk druk bezig die dag!  

Pannenkoekendag 
Op 17 maart is het nationale Pannenkoekendag. Met uw hulp kunnen we hier een feestje van maken. Dit kan 
alleen met voldoende hulp. We zoeken hulpouders die pannenkoeken willen bakken voor ons. U krijgt van ons 
de ingrediënten en u brengt vrijdagochtend 17 maart de pannenkoeken naar school. Wilt u ons helpen bakken? 
U kunt zich opgeven via dit 
formulier https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-
Ad94XZ6mflFuJWqkXthbchUQzMwUkM2RjVZNlpZNVE3T1VCUDgyNFRVRC4u  
Ook mag u mailen naar marjon.kleefstra@touwladder.unicoz.nl.  
 
Doen we mee aan nationale Pannenkoekendag, dan bezorgen we ouderen een 
hartverwarmend feest. Wanneer er genoeg pannenkoekenbakkers zijn mag iedere 
leerling een oudere uitnodigen om een pannenkoek te komen eten in de klas. Dit kan 
een opa of oma zijn of bijvoorbeeld een oudere uit de buurt. U ontvangt hier op een 
later tijdstip meer informatie over.  
 

Koningsspelen 
Het is nog eventjes weg, maar op donderdag 20 april zijn de Koningsspelen. U heeft wellicht al in de Parro 
agenda gezien dat deze datum gewijzigd is. Wij willen de kinderen deze dag kennis laten maken met niet 
alledaagse sporten. We kunnen hierbij uw hulp gebruiken! Doet u of uw kind een andere sport dan 
bijvoorbeeld hockey, voetbal of korfbal en vind u het leuk om hiervan een clinic te geven of kent u iemand die 
dit leuk vindt? Vult u dan bijgevoegd formulier in! 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA- 
Ad94XZ6mflFuJWqkXthbchURFQ3NDBXNTBPVFBNNElTM1ZRUkFaSFJTVS4u 
 
Mailen mag ook naar annabel.kreike@touwladder.unicoz.nl.  
Heeft u geen clinic , maar bent u 20 april wel beschikbaar om ons te helpen? Ook dan 
horen wij dat graag!  
 

Kinderraad   
Op 20 november is de dag van de rechten van het kind. Ieder jaar wordt  
er dan een nieuwe kinderraad gekozen. De groepen 6, 7 en 8 houden voorverkiezingen. 
Twee kinderen van elke groep worden dan vertegenwoordigers. 
 
Dit jaar zijn dat: 
Jenna en Celine uit groep 6 
Xanthe en Marituit uit groep 7 
Chelsey en Wiktoria uit groep 8 
 
Zij houden voor- en na-overleg in de klas. 
En praten dan met de directeur over belangrijke zaken van school. 
Onderwerpen dit jaar zijn:  
-Afvalscheiding op school  - Sponsorloop van de wijk   
-Groen schoolplein  - Een schoolhuisdier    
-Schoolbreed toernooi 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-Ad94XZ6mflFuJWqkXthbchUQzMwUkM2RjVZNlpZNVE3T1VCUDgyNFRVRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-Ad94XZ6mflFuJWqkXthbchUQzMwUkM2RjVZNlpZNVE3T1VCUDgyNFRVRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-Ad94XZ6mflFuJWqkXthbchURFQ3NDBXNTBPVFBNNElTM1ZRUkFaSFJTVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MSiYtigf3EyadIJ_HprA-Ad94XZ6mflFuJWqkXthbchURFQ3NDBXNTBPVFBNNElTM1ZRUkFaSFJTVS4u

