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Willemstad, 10 februari 2022  

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Bij deze enkele mededelingen. 
 
 
Gym 
De gymlessen zullen voorlopig nog doorgaan zoals de afgelopen twee weken. D.w.z. dat de 
groepen 4a, 4b, 5a, 6a, 7b en 8b de aankomende week dinsdag 15 februari weer gym hebben. 
De groepen 5b en 6b, 7a en 8a de week daarop. Wel zullen de lessen worden hervat in het stadion 
van SDK en dus niet meer plaatsvinden bij FFK.  
 
Uniform 
We merken dat er steeds beter gehoor wordt gegeven aan de regels van ons schooluniform. 
Super! Laten we dit samen blijven doen.  
Hartelijk dank voor uw medewerking!  
 
 

Schoolfotograaf  
 
 

 Ondertussen is met alle ouders die besteld en betaald hebben t/m 5 
november contact opgenomen.  

 Ouders die na 5 november hebben besteld of een mail hebben gestuurd zijn reeds door 
de fotograaf benaderd of krijgen een respons binnen twee dagen. 

 Voor diegenen die gemaild hebben om alsnog foto’s te bestellen, zullen ook binnen twee 
dagen respons ontvangen.  

 
We danken eenieder voor het begrip en geduld! Het komt in orde. Foto’s zijn onderweg! 
 
 
Tandartsbezoek 
Op 18 februari zal de tandarts bij ons op bezoek komen. Klinika Dental Avoda 
zal voorlichting v geven omtrent mondhygiëne aan alle groepen.  
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Valentijnsdag 
Aanstaande maandag 14 februari is het Valentijnsdag. Op deze dag is het 
uniformvrij en vragen we de kinderen gekleed te komen in de kleuren van 
de liefde: rood, roze, wit, …  
Wel rekening houdend met de vigerende regels omtrent uniform: 
schoenen met zichtbare sokken, geen blote buik, geen spaghetti-bandjes 
etc. De kinderen komen op deze dag gewoon met hun tas naar school. 

 
 
Carnaval op school 
Op 25 februari is onze carnavalsviering. De kinderen komen op deze dag 
verkleed naar school. Dit jaar houden we het thema voor zover vrij. Indien 
de klas toch kiest voor een thema, dan hoort u dit via de klassenleerkracht. 
Meer informatie over de verdere invulling van deze dag, zult u t.z.t. 
ontvangen.  
 
 

 
 
Take care and stay safe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.                                           A.M. van Eenennaam, adj. 


