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Agenda 

 

Opening Jeelo thema ‘Zorgen voor dieren’ 

Afgelopen dinsdag openden we ons nieuwe thema ‘Zorgen voor dieren’. De 
leerkrachten speelden voor alle kinderen een toneelstuk over Kikker in de kou. 
Gelukkig, weten we, stond Kikker niet heel lang in de kou, want hij had al zijn vrienden 
die met hem samen wilden spelen en voor hem zorgden. De kinderen hebben genoten 
van het spel van onze juffen en meesters! 
 

Kwintijndag 
Dit jaar bestaat onze school vijf jaar! Omdat te vieren hebben we op 11 maart een feestelijke 
Kwintijndag. Theatermakerij Storm komt bij ons op school om theaterworkshops te geven in alle 
groepen. Om 11.30 geven we met groep 1-8 een spetterende voorstelling voor ouders en andere 
belangstellenden. Je bent van harte welkom! 
 
 

De gemeenteraad op bezoek 
Op 19 maart maakt de gemeenteraad een rondje langs diverse instellingen en plekken in Raalte. Ze 
komen ook bij ons langs, omdat ze nieuwsgierig zijn naar ons Jeelo-onderwijs. En daar vertellen we ze 
natuurlijk graag wat meer over! De raad komt rond 18.45 uur in de avond bij ons op school. 
 
 
 
 
 
 

Schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 november tot en met 17 april 

 

2 maart   middag: opening nieuw Jeelo thema met kinderen groep 1-8 

4 maart    contactmiddag groep 3-8 

6 maart   rapporten mee naar huis groep 3-8 

11 maart   Kwintijndag. Voorstelling door groep 1-8 om 11.30 uur! 

20 maart   Inleveren rapport 

1 april    schoolvoetbaltoernooi 

12 maart   zwemmen groep 5/6 

18 maart    Studiedag; kinderen vrij 

25 maart   Studiedag de Mare; kinderen vrij 

26 maart   zwemmen groep 5/6 

7 april    Schoolfotograaf 
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Handbalkanjers 
Onze handballers uit de bovenbouw hebben in de 
voorjaarsvakantie het scholen-toernooi handbal 
gewonnen. Wat supergoed gedaan, zeg! We zijn trots op 
jullie! Het team gaat nu door naar regiowedstrijden. 
 

Thema afspraak van de maand 
Deze maand wordt in de groepen aandacht besteed aan vriendelijk en verantwoordelijk zijn. Je bent 
vriendelijk als je iets aardigs zegt, iemand helpt, iets met een ander deelt, naar iemand glimlacht. Je 
voelt je verantwoordelijk als jij je steentje bijdraagt en meehelpt om dingen goed te laten gaan. Dit 
wordt in de klassen besproken, uitgespeeld en geoefend. 
 

Rapport inleveren 
Op 6 maart krijgen de kinderen van groep 3-8 hun rapport mee naar huis. Wil je het rapport weer 
inleveren voor 20 maart? Dank je wel! 
 

Website 
Iedere week verschijnt op onze site een leuke blog van een van onze 
leerkrachten. In de blogs beschrijven we welke leuke, grappige en 
ontroerende dingen we tegenkomen in de klassen als we met Jeelo aan de 
slag gaan. 
Elke maand komt ook een vlog online. Deze keer is hij van groep 8. Zij 
vertellen over fit en gezond zijn. De kinderen hebben de vlog zelf opgenomen 
en gemonteerd! Hartstikke goed! 
www.bskwintijn.nl 
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