
 
 
 
 
 
 
 

Datum:  4 februari 2016    Jaargang:  20                 Nummer:   23 

 

Nieuwe leerlingen: 

We verwelkomen Ishana Muggen, Boaz van der Hoek en Tirza van der Hoek bij ons op 

school. We wensen jullie een fijne schooltijd op de KAS. 

 

LOT controle: 

Op dinsdagmorgen 9 februari is er een her-controle voor de groep 1 van juf Miranda. 

 

Carnaval groep 1 t/m 8: 

Dinsdagmiddag 9 februari vieren we met de hele school carnaval. Alle kinderen mogen 

’s middags verkleed naar school komen. De kinderen van groep 1 en 2 vieren samen 

carnaval. We vragen voor deze groepen geen speelgoedgeweren mee te geven naar 

school. Voor de groepen 3 t/m 8 is er een spelcircuit georganiseerd. Als jij jezelf of een 

ander wil versieren neem dan serpentines mee en geen confetti en/of spuitbussen omdat 

dit moeilijk schoon te maken is. 

 

Groep 1 en 2, opsporing verzocht…… 

In de gang spelen we het dobbelspel van kikker een eend. Maar woensdag was eend 

ineens weg! Wie vond eend zo erg mooi en lief en heeft eend meegenomen naar huis? 

Eend is van wit plastic en ongeveer 7 cm groot met een rood onderzetstukje. We willen 

het spel nog graag samen spelen, dus wie brengt eend weer terug? Dank je wel.  

 

Doe-middag Carmelcollege groep 8: 
Vrijdagmiddag 12 februari gaan de leerlingen van groep 8 naar het Carmelcollege om 

alvast een beetje kennis te maken met het voortgezet onderwijs en de school. 

We vertrekken op de fiets om 13.00 uur naar het Carmelcollege en zijn tegen 16.15 uur 

weer terug op school. Iets later dan anders... 

Als uw zoon/dochter heeft gekozen voor het sportprogramma dan is het handig om 

sportkleding mee te nemen. 

Zijn er ouders die met ons mee willen fietsen? 

Graag opgeven bij de leerkrachten van groep 8. 

 

Rapport en 10-minuten gesprekken. 

Donderdag 11 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. De 10-

minutengesprekken zijn in de week daaropvolgend. Hiervoor heeft u reeds een 

uitnodiging ontvangen.  
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