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Willemstad, 16 maart 2022  

Geachte ouders/verzorgers,  
 
Bij deze enkele mededelingen. 
 
 
 
 
Formulieren aanvraag buitengewoon verlof 
Deze formulieren dienen in hard copy te worden ingeleverd in een envelop op kantoor. 
Bovendien dient er een schrijven te zijn bijgevoegd met de reden van aanvraag, dit om uw 
aanvraag te kunnen verwerken.  
 
 
Spullen nabrengen 
Wij willen uw medewerking vragen om het nabrengen van spullen zoveel mogelijk te beperken.  
Iedere dag worden er thermosflessen, huiswerk, boeken, schriften en broodtrommels e.a. 
nagebracht door ouders. Het is belangrijk om onze kinderen te leren verantwoordelijkheid te 
dragen en steeds zelfstandiger te worden. Uw kind kan meer dan u denkt, als we ze de kans 
geven. Help hen vooraf te controleren of alles in hun tas zit en maak hier een gewoonte van. 
Dan gaat het vast beter! Alvast bedankt! 
  

 
Get you lots of socks on! 
Op 21 maart is het World Down Syndrome Day. En daar doen wij natuurlijk ook 
aan mee! Op deze dag vragen we aan eenieder om leuke gekleurde sokken aan 
te trekken.  
 

 
Fotograaf 
De prints zijn binnen. Een dank voor uw geduld!  
In de loop van deze week en volgende week zullen de ouders die hebben besteld/betaald t/m 
januari, hun prints ontvangen.  
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Art Matters 
Het project Art Matters wordt weer opgepakt in groep 7 en zal weer van start gaan op 24 
maart.  
 
 

Earth Day 
Dit jaar valt Earth Day op 22 april en dat is in de paasvakantie. Wij zullen dit 
op school op 28 april vieren. Vandaag of morgen nemen de kinderen weer 
zaadjes mee om zelf te planten. Een dank aan onze oudervereniging die 
hiervoor heeft gezorgd. Meer informatie vindt u in de aparte bijlage.  
Op 28 april nemen alle kinderen hun plantjes dan mee naar school zodat we 
kunnen zien hoe groot ze zijn geworden! Meer info volgt t.z.t.  

 
 

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


