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Willemstad, 28 maart 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Een fijne en gezegende week gewenst. Bij deze enkele mededelingen.
Oudergesprekken
Deze week vinden de oudergesprekken en ouderavond plaats waarbij de klassenleerkracht u, indien
gewenst, zal uitnodigen. Aanstaande donderdag is de ouderavond. Ouders die voor deze avond worden
uitgenodigd ontvangen een brief met de tijd waarop hun aanwezigheid wordt gevraagd. Gelieve het
strookje in te vullen en per ommegaande retour te sturen naar school.
Wij vragen u rekening te houden met de afspraken aangaande het dragen van een mondneusmasker bij
het betreden van het schoolterrein.
De rapporten zullen vanaf donderdagochtend 8.00 uur zichtbaar zijn op Profectus.
Vrijdag 1 april neemt ieder kind het rapport mee naar huis. Graag binnen een week het rapport
ondertekend wederom retour te sturen naar school. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Reminder informatieavond EFO
Voor de groepen 8 vindt morgen de informatieavond plaats via zoom tussen 18.00 – 19.00 uur.
Vastenbrief 4
Ontvangt u bij deze tevens de vierde vastenbrief. Het thema van deze week is: Liefde voor je
medemens.
Project “Liefde voor SGR-groep Fundashon Verriet”
Om hier meer daadkracht aan te geven hebben wij het project
“Liefde voor SGR-groep Fundashon Verriet” in het leven geroepen.
SGR-groep Fundashon Verriet is een instelling die kinderen en volwassenen helpt
met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of met een autisme
spectrum stoornis. Iedereen telt en heeft recht op respect, waardering, veiligheid
en acceptatie en om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Hiervoor heeft men materialen nodig
zoals ontwikkelingsmateriaal, sensorisch materiaal en knutselmateriaal en meer. Wij willen hen hierbij
graag helpen door deze en volgende week zoveel mogelijk fondsen op te halen. Alle beetjes helpen. Iedere
dag worden deze in de klassen opgehaald. Laten we samen ons steentje bijdragen! SGR-groep rekent op
ons. En wij gaan ervoor! U toch ook?
Wij danken eenieder alvast hartelijk voor uw hulp!
Fijne week toegewenst!
Take care and stay safe!
Met vriendelijke groet,
J.M.H. Steijvers, dir.

A.M. van Eenennaam, adj.

