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PBS info 
De vier PBS-waarden op de Verrekijker: 

 

 

Na een koude periode, waarin we zelfs op 
natuurijs hebben kunnen schaatsen zetten we 
nu alle deuren open om het voorjaar binnen 
te laten. 

Lekker Fit: 
Alle kinderen hebben afgelopen maandag 
een opgave formulier mee naar huis 
gekregen voor deelname aan één van de 
activiteiten van Lekker Fit.  
Denkt u aan tijdige opgave voor uw kind? 
 
MR update: 
In de vorige vergadering hebben we weer een 
kritische blik geworpen op een gedeelte van 
de schoolgids. We willen proberen om deze, in 
samenspraak met de directie, tot een korter 
en leesbaarder document te maken. 
Verder hebben we het veiligheidsprotocol 
besproken en enkele tips meegegeven. 
Daarna hebben we nog gekeken naar het 
nieuwe sociale veiligheidsprotocol 

(pestprotocol). Dit protocol is geschreven met 
daarin PBS verwerkt. Als deze helemaal af en 
goedgekeurd is zal deze te vinden zijn op de 
website. 

Oud Papier: 
In schooljaar 2017-2018 halen we uw oud 

papier op elke 3de woensdag van de  
maand op. Het ophaalschema ziet er voor de 
rest van het schooljaar als volgt uit: 

 21 maart 

 18 april 

 16 mei 

 20 juni 

 18 juli 
De oud papier groep kan nog nieuwe vaders 
gebruiken. Iets voor u? 
Neem dan contact op met Peter Haarman  
(voorzitter; haarman80@gmail.com) 

 
Eerste Communie: 
Op zaterdag 10 maart om 19.00 uur is de 
presentatieviering van de E. H. Communie. 
Op zondag 3 juni 11.30 uur vindt vervolgens 
de viering van de Eerste Communie plaats. 
 

 
Nationale luizendag: 
Vandaag zijn alle kinderen op de Verrekijker, 
door een groep enthousiaste ouders, 
gecontroleerd op aanwezigheid van hoofdluis. 
Toevallig valt deze controle samen met de dag 
waarop de Nationale Luizendag wordt 
gehouden. Het idee daarachter is: Als 
iedereen op één dag tegelijk kamt met een 
netenkam en, indien nodig behandelt, is 
hoofdluis voor iedereen voorbij.  
Bij de controle op school is er dan geen enkele 
luis meer te vinden. 
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De kalender van maart en april 
 
Woensdag 7 maart   Hoofdluiscontrole 
Vrijdag 9 maart   Schaatsles 3 groep 7 en 8 
Zaterdag 10 maart   Presentatieviering 1e Communie 19.00 uur M.G. Kerk 
Maandag 12 maart   Directie afwezig i.v.m. opleiding 
Dinsdag 13 maart   Inloopkwartier ouders 
     OR vergadering 
     Directie afwezig i.v.m. opleiding 
Vrijdag 16 maart   Schaatsles 4 groep 7 en 8 
Maandag 19 maart   Leerlingenpanel 
Dinsdag 20 maart   Indian Dutch toernooi 
Woensdag 21 maart   Oud papier 
     Stembureau in school 
Woensdag 28 maart   Grote rekendag 
Woensdag 29 maart   paasviering 
Vrijdag 30 maart   Goede vrijdag, 12:00 uur vrij 
 
 
Maandag 2 april   2e paasdag, vrij. 
Donderdag 5 april   Theorie Verkeersexamen 
Maandag 9 april   Directie afwezig i.v.m. opleiding 
Dinsdag 10 april   Directie afwezig i.v.m. opleiding 
Woensdag 11 april   MR vergadering 
Dinsdag 17 april   GMR vergadering 
     Cito Eindtoets groep 8 
Woensdag 18 april   Cito Eindtoets groep 8 
     Oud papier 
Donderdag 19 april   Cito Eindtoets groep 8 
Vrijdag 20 april   Koningsspelen 
Dinsdag 24 april   Leerlingenpanel 
Woensdag 25 april   Inloopkwartier ouders 
     Schoolvoetbal toernooi 
Vrijdag 27 april   Koningsdag, alle kinderen vrijdag 
30 april t/m 11 mei   Meivakantie 
14 mei t/m 18 mei   Respectweek 
 
 
Donderdag 24 mei   Algemene PBS ouderavond voor alle ouders 
 
 
Voor alle overige data verwijzen we naar de website: www.kbsdeverrekijker.nl  
en het ouderportaal. 

http://www.kbsdeverrekijker.nl/

