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AGENDA
20 februari De Info nr. 12
21 februari Rapport 1
1 maart Carnavalsviering
4 t/m 8 maart Voorjaarsvakantie

13 maart De Info nr. 13
13 maart Nationale Boomfeestdag
19 en 20 maart Voortgangsgesprekken
13 maart De Info nr. 14
14 maart Staken: school dicht

VERJAARDAGEN
26 januari
12 februari
20 februari

Nick Fuchs
Dirk van Lieshout
Anouk Manders

Groep 7 - 8
Groep 7 - 8
Groep 7 - 8

SCHOOLINFORMATIE

Landelijke onderwijsstaking 15 maart
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking. Het team van de Heindert
ondersteunt deze staking. De school is die dag dicht. Meer informatie volgt in een aparte
brief.

Letterfeest groep 3
Op woensdag 23 januari vond in groep 3/4 het letterfeest plaats. De kinderen van groep 3
kennen inmiddels alle letters en dat was reden genoeg voor een feestje. De tutoren van
groep 7 waren ook uitgenodigd voor het feest. Zij helpen de kinderen twee keer per week
met het leren lezen, vandaar dat ook zij even in het zonnetje werden gezet. Tijdens het
letterfeest hebben de kinderen genoten van de champagne, wat lekkers, een letterbingo en
de uitreiking van de diploma’s. Het was een geslaagd feest!

Basketbaltoernooi
Basketbaltoernooi zondag 24 maart 2019 in de Klumper te Lieshout.
Er zijn al veel aanmeldingen binnen gekomen om deel te nemen aan het basketbaltoernooi
van zondag 24 maart. Mocht je je nog op willen geven, kan dit nog tot vrijdag 15 februari bij
juf Myrthe.

Belangrijke data
Dit jaar vinden de Koningsspelen plaats op 12 april. Verder houden wij op 18 april een
lentemarkt. Deze markt begint om 17.30 uur en zal tot 19.30 uur duren en is in
samenwerking met de Klimop.

BIJLAGE(N)
-

Kinderloop SamenLoop voor Hoop Helmond

