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FILMMIDDAG UITNODIGING 
Op woensdag 14 maart a.s. verzorgen wij graag een 
gezellige filmmiddag voor onze leerlingen.   
Natuurlijk is een broer(tje), zus(je), vriendje of 
vriendinnetje ook welkom. Voorwaarde is wel dat zij 
de basisschoolleeftijd hebben! 
We vinden het fijn te weten op hoeveel kinderen we 
kunnen rekenen en of leerlingen ook voor de lunch 
op school zullen blijven met aansluitend de 
filmmiddag. Zij kunnen dan hun zelf meegebrachte 
lunch nuttigen. Gedurende deze middag is toezicht 
aanwezig. 
Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind hiervoor 
uiterlijk voor 2 maart a.s.op te geven door het 
invullen van het reactieformulier filmmiddag.  
Afhankelijk van de deelname kunnen wij bepalen of 
de filmmiddag doorgang zal hebben. 
Bedankt voor uw medewerking en hopelijk mogen 
wij veel leerlingen verwelkomen op deze 
filmmiddag! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het filmteam Binnen de Veste 
 

SCHOOLVOETBAL 
Dinsdag 6 maart beginnen de 
trainingen voor het 
schoolvoetbaltoernooi. 
De jongens trainen op dinsdag van 
15.00 - 16.30 uur, onder leiding van 
Koos Kalf (vader van Robin uit V8). 
De meisjes trainen ook op dinsdag, 
maar dan van 15.00 - 16.00 uur, onder leiding van 
Rob Droppert (vader van Floor uit groep 8). 
We oefenen op de velden van MZC, ingang bij de 
kantine. 

DOZEN 

GEZOCHT 
In groep 1/ 2 gaan de kinderen brandweerauto’s 
knutselen. Hiervoor zoeken de juffen nog eierdozen 
en voor kleine kartonnen verpakkingsdozen. Graag 
inleveren bij juf Idanne. 
 

GROEP 1/2 THEMA TUIN EN 

GROEIEN 
We starten maandag weer met een nieuw thema 
van Schatkist ‘Tuin en groeien’! 
Het zal allemaal in het teken staan van plantjes en 
tuinieren. We gaan onderzoeken hoe plantjes 
groeien en wat ze nodig hebben om te groeien. We 
gaan weer leuke, leerzame en afwisselende lessen 
geven.  
Voor maandag mogen alle kinderen iets meenemen 
wat te maken heeft met dit onderwerp zodat we 
een kijktafel kunnen maken in de klas die is 
samengesteld door de kleuters 
zelf. 
Groetjes de Juffen 
 

KLEDING 
In de groep 2 en 3 hebben we zo af en toe 
verschoning nodig voor de leerlingen. We zouden 
graag wat extra verschoningssetjes op school 
hebben, omdat we nu te weinig hebben. Voor ons 
ongemakkelijk en voor de leerlingen vaak al 
vervelend genoeg. Wie kan ons helpen? 
Graag in de maat 116/122/128. Mocht je iets 
hebben mag je het inleveren bij Juf Judith. 
 

BIJLAGE: HULPOUDERS 

AGENDA 

 14 maart  

 15 maart  

 19 en 20 maart 

 29 maart 

 Filmmiddag 

 Rapportuitreiking groep 3-8 

 Rapportgesprekken groep 3-8 

 Studiemiddag, kinderen vrij (12.00 uur) 

https://docs.google.com/forms/d/1FvTXkBnY9al0Suv1fmhl4tui9s90arjJ-EO33bphIAg/edit
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