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ALGEMEEN  

Inschrijven broertjes en zusjes 

Voor broertjes of zusjes die geboren zijn in 2017 kunt u een inschrijfformulier ophalen bij 

juf Dorine of juf Youetta! 

 

Gevonden voorwerpen 

De bak met de gevonden voorwerpen zit weer overvol.  

Bent u spullen kwijt??? Loop even langs bij juf Youetta voor een hereniging! 

 

Parro 

Vandaag heeft u een mail ontvangen over Parro. 

Deze oudercommunicatie-app gaan we binnenkort schoolbreed invoeren. 

Binnenkort ontvangt u van de leerkracht(-en) van uw kind(-eren) inloggegevens per 

mail. U kunt uw account dan ook koppelen aan het ouderportaal. 

Binnen Parro kunt u dan ook aangeven of uw kind(-eren) wel of niet op foto’s herkenbaar 

in beeld mogen. Over deze optie wordt u spoedig na de implementatie geïnformeerd. 

Dorine 

 

Pepernoten bakken 

Aankomende week gaan we weer met de onderbouw pepernoten 

bakken 

We koppelen dit aan een rekenactiviteit en gaan dus meten en 

wegen. 

Voor de ouders die komen helpen is het handig om het volgende 

mee te nemen naar school: 

- Keukenweegschaal 

- Mengkom 

- Eetlepel  

- Maatbeker 

- Bakplaat 

De ingrediënten en de werkbeschrijving liggen klaar in de keuken.  

 

 



 

KIDSRUN – MIDWINTER MARATHON – 2019 

Op zondag 3 februari 2019 is weer de 

KIDSRUN van Centraal Beheer.  

Deze KIDSRUN bestaat vanaf aankomende 

editie uit 4 onderdelen: 3 wedstrijden over 1 

km voor de leeftijdsgroepen van 6 en 7, 8 en 9 

en 10 t/m 12 jaar, en daarnaast een 

Prestatieloop over 500 meter voor kinderen van 

4 t/m 12 jaar. Alléén bij deze prestatieloop mag 

één ouder per kind meelopen. Hierdoor kunnen 

de overige kinderen die meedoen aan één van 

de eerste 3 onderdelen ongehinderd hun race 

lopen.  

 

Start en finish vinden plaats op de 

Loolaan/kruising Bosweg, waar de kinderen ook 

dit keer weer warm onthaald zullen worden.  

 

Wil je deelnemen dan moet je dat zelf regelen. 

Aanmelden kan via www.midwintermarathon.nl. 

Er is deze editie géén na-inschrijving op de dag 

zelf. De inschrijfkosten zijn 3 euro per kind, dit 

is inclusief startnummer met geïntegreerde 

chip. Vanzelfsprekend ontvangt iedereen na 

afloop een medaille.  

Inschrijven kan tot en met 12 januari 2019. 
 

http://www.midwintermarathon.nl/

