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Vaccinaties
Op woensdag 1-4 en vrijdag 3-4 tussen 14.00 uur en 17.00 uur staat de HPV-vaccinatie
gepland voor meisjes geboren in 2007. In week 40 vindt de tweede vaccinatie plaats. In
dezelfde week staan de DTP/BMR vaccinaties gepland voor kinderen geboren in 2011.
Enkele weken voorafgaand aan de vaccinatiedag ontvangt u per post de uitnodiging.
Schaken
Na een geslaagd toernooi in Bussum, zijn wij ook uitgenodigd voor een schaaktoernooi in
Almere. Dit is het grootste schoolschaaktoernooi van Nederland, waar ongeveer 400
kinderen aan deelnemen.
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 21 maart vanaf 12.30 uur tot ongeveer 17.15 uur.
Ook hier bestaan de teams uit 4 tot 6 spelers. Aanmelden kan weer bij Renee van
Wagensveld (renee.vanwagensveld@tiscali.nl) t/m vrijdag 28 februari, onder vermelding
van naam kind, telefoonnummer ouder, of u heen/terug kan rijden en of u een team kan
begeleiden.
Week van de Lentekriebels
In week 12 is de landelijke Week van de Lentekriebels. In elke klas zal er volgens de
lesmethode Kriebels in je buik seksuele voorlichting worden gegeven. Dit uiteraard
aangepast op de leeftijd van de kinderen. Bij de kleuters wordt bijvoorbeeld besproken wat
het verschil is tussen jongens en meisjes, terwijl in de hoogste klassen de lessen gaan
over voorbehoedsmiddelen en menstruatie. De eerste les van de methode staat in deze
week gepland, de rest van het schooljaar worden de overige lessen gegeven.
Maandkalender
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26-3

Wandelen voor Water groep 6/7/8 (info volgt)

week

14

01-4
02-4
03-4

Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8

week

15

08-4
09-4
10-4

Landenlunch (info volgt)
Oudergesprekken, kinderen vrij
Studiedag, kinderen vrij

week

16

13-4
15-4
16-4
17-4

Tweede Paasdag, school dicht
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Koningsspelen

week 17

Week van de Lentekriebels

Meivakantie t/m 5 mei

