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Het zendingsgeld is deze maanden voor “Compassion” (zie mededelingen). 

 
Dag  Activiteit Tijd 

za 24 febr.   

zo 25 febr.   

ma 26 febr.   
 

Voorjaarsvakantie t/m 4 maart 

 

di 27 febr.  

wo 28 febr.  

do 1.   

vr 2.   

za 3.    

zo 4.  Leefregel: Iedereen weet heel goed, dat schelden heus wel pijn doet!  

ma 5.    

di 6.  Projectweken t/m 23 maart. Thema : Wetenschap en techniek. 
 
10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 6. 
 

 

wo 7.  Palludara-studiedag voor de leerkrachten.  
Leerlingen hebben de hele dag vrij. 

 

do 8.    

vr 9.    

za 10.    

zo 11.  Leefregel: Leen je van mij, dat is goed, maar ik vind wel dat je het vragen moet.  

ma 12.    

di 13.    

wo 14.    

do 15.    

vr 16.  Pannenkoekendag 2018. Informatie volgt.  

za 17.    

zo 18.  Leefregel: Kom op tijd op school en binnen, dan kunnen we samen beginnen.  

ma 19.  MR-vergadering. Aanvang: 19.30 uur 

di 20.  Open dag van 9.00 – 17.30 uur. Van 9.00-17.30 uur 

wo 21.    

do 22.  Afsluiting Project wetenschap en techniek  
     van 16.30u tot 18.00u TENTOONSTELLING !! 

 

vr 23.    

za 24.    

zo 25.  Leefregel: Wees netjes in de wc. Handen wassen en de bril weer naar benee.  

ma 26.    

di 27.  Pesach-maaltijd in de groepen 7 en 8.  

wo 28.    

do 29.  Paasviering in de groep.  

vr 30.  Goede Vrijdag.  

za 31.    

zo 1 april Eerste Paasdag. 
Leefregel: Schoppen en slaan, daar heb je niets aan! Stop – denk – doe – keur. 

 

 2 april Tweede Paasdag.  

 
MEDEDELINGEN: zie volgende bladzijde



MEDEDELINGEN: 
 
Zending Simon Havingaschool: 
Nieuws van Bezawit 
We hebben weer een brief gekregen van ons sponsorkind Bezawit, een meisje van 8 jaar uit Ethiopië. Ze schrijft over 
haar vrienden en over wat ze doet bij het project van Compassion. Ze vindt het heel fijn dat wij haar ondersteunen, 
want nu kan ze naar school en krijgt ze elke dag een goede maaltijd.  
Het is de bedoeling dat we elke maand €33 euro sparen. Als iedereen er weer even aan denkt en op maandag een 
muntje meeneemt voor het zendingspotje, kunnen we met elkaar voor dit meisje uit Ethiopië zorgen. Voor ons een 
kleine moeite, maar voor Bezawit een heel groot verschil! 
 
Open dag dinsdag 20 maart: 

Op woensdag 21 maart is er op onze school een Open dag met als thema: “…………..”. Iedereen is van harte welkom 
van 9.00 uur tot 17.30 uur om een kijkje te nemen op onze school. Mocht u iemand weten die een keuze moet maken 
voor een (nieuwe) basisschool, zou u dan onze school onder de aandacht willen brengen. Wij willen op 20 maart of op 
een ander moment graag een rondleiding verzorgen. Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Pesachmaaltijd en Paasviering:  

Dinsdagochtend 27 maart is in de groepen 7 en 8 de Pesachmaaltijd. U ontvangt via de mail nog informatie over Pesach 
en de uitleg waarom wij dit vieren. 
Ook de informatie over de Paasviering op donderdag 29 maart volgt te zijner tijd via de mail of de nieuwsbrief. 
 

Gevonden voorwerpen: 
In de daarvoor bestemde witte bakken liggen weer veel gevonden voorwerpen. In de keuken staat op de bar een 
geel bakje met gevonden sleutels en andere kleine gevonden voorwerpen. Kijk eens of er iets bij zit wat jullie 
missen!  
 
Up to date houden van leerlingadministratie: 
Uw zoon of dochter heeft aan het begin van dit schooljaar een telefoonboom meegekregen. De gegevens op deze 
telefoonboom worden uit het leerlingadministratiesysteem gehaald. Het kan voorkomen dat de vermelde gegevens niet 
(meer) juist zijn. Daarnaast kan het ook voorkomen dat u wijzigingen heeft in uw mailadres. Onze vraag aan u is om dit 
dan zo spoedig mogelijk door te geven aan de leerkracht van uw kind. Zou u ook willen aangeven wanneer u mail niet 
krijgt. Dan kunnen wij kijken waar het mis is gegaan en kunnen wij het probleem zo snel mogelijk oplossen. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 

 

Batterijen inleveren: 
Bij de balie in de keuken staan twee verzamelbakken, één voor lege batterijen en één voor lege printpatronen. Met de 
opbrengst kunnen we weer wat leuks doen voor bijvoorbeeld het plein.  
U helpt toch ook mee sparen?  
Nog een vriendelijk verzoek: wilt u/willen jullie de batterijen wel in de juiste bak doen? 
 

Ouderhoek: 
In de gemeenschapsruimte naast de kopieerapparatuur is de ouderhoek. Daar vindt u relevante informatie en 
formulieren. Informatie gaat o.a. over de school (bijvoorbeeld de MR-map met notulen van de vergaderingen), de GGD-
Fryslân, Stichting Veilig Onderwijs, Centrum voor jeugd en gezin. De formulieren betreffen o.a. het inschrijfformulier van 
onze school, opgave ouderhulp en de verlofaanvraag.  
 
Telefonisch melden van bijvoorbeeld ziekte van uw kind: 
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u de melding hiervan voor schooltijd te doen, zodat het op tijd aan de 
groepsleerkracht door gegeven kan worden. Ook andere mededelingen kunnen zoveel mogelijk voor schooltijd gedaan 
worden. Onder schooltijd is er namelijk niet altijd iemand beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. Voor calamiteiten 
is de school natuurlijk altijd bereikbaar.  
 
 
Namens het team van de Simon Havingaschool, 
 
Ludwin Hiemstra 
 


