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Nieuwsbrief nummer 24 
Week 11:  9 maart t/m 13 maart 

Deze nieuwsbrief is ook digitaal te lezen op: 
www.zuidwalschool.nl 

 

 

Belangrijke data:   

Di 24 maart Rapportgesprekken gr 1 -7 

Woe 8 april Paasontbijt gr 1-8 

Do 9 april Paasontbijt peuters, 
gr 1-8 vrij! 

Vrij 10 april Goede Vrijdag, hele school dicht. 

Ma 13 april Tweede Paasdag, school dicht. 

15,16,17 april Eindtoets groep 8 

Vrij 17 april Sportdag peuters, groep 1 en 2 

Woe 22 april Sportdag groep 3 -8 

Ma 27 april Start meivakantie 

 
 
 
 
Laatste update van het vernieuwen van ons 
speelplein:  
Aanstaande zaterdag zal de kastanjeboom gekapt 
gaan worden. Deze boom is al meer dan 6 jaar ziek.  
Ieder jaar wordt deze boom geïnspecteerd. Het 
laatste jaar bleek de boom toch echt ernstig verzwakt 
te zijn en werd ons het advies gegeven hem te 
kappen. 
Bij de aanleg van het nieuwe speelplein worden 
nieuwe bomen geplant, dus het speelplein blijft 
groen en wordt nog groener! 
In de meivakantie zullen de andere werkzaamheden 
aan ons nieuwe speelplein uitgevoerd gaan worden. 
In begin juni willen we met de gehele school en u, als 
ouder, een actie organiseren om een ieder nog meer 
te betrekken bij het nieuwe plein  
We denken aan een sponsorloop. De werkgroep, die 
zich hier mee bezig houdt, is hier druk mee bezig. 
Meer informatie volgt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op dinsdag 24 maart bespreken we graag de 
vorderingen van alle leerlingen uit de groepen 1 tot 
en met 7 met hun ouders/verzorgers. 
We nodigen u daarom uit voor een 
tienminutengesprek met de groepsleerkracht(en). 
U heeft ondertussen uw voorkeur voor de middag of 
avond op kunnen geven en ontvangt binnenkort van 
ons de tijd van elk gesprek.  
Helaas kunnen we niet altijd de gevraagde tijd 
honoreren. 
We horen het graag tijdig als u verhinderd bent en 
verwachten u zonder kinderen op de doorgegeven 
tijd op dinsdag 24 maart. 
 
 
 
“De politie komt naar u toe” is een actie van de 
politie om u beter te informeren. Zie hieronder waar 
dit is en wat u zoal te weten kan komen. 
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