
 

Nationale pannenkoekdag 
 
 
 
Op vrijdag 18 maart wordt de nationale pannenkoekdag 
gevierd. De kinderen van groep 5/6 gaan versiering maken 
waarmee de Schoel feestelijk zal worden aangekleed. 
Medewerkers van de Schoel bakken pannenkoeken en de 
ouderen zullen daar heerlijk van gaan genieten.  
 

 
Het lijkt ons ook lekker en gezellig om alle kinderen op school te laten genieten van een 
pannenkoek deze dag. Welke ouders zouden thuis een aantal pannenkoeken voor de klas 
willen bakken (ongeveer 10 stuks) en die op vrijdag 18 maart rond 11.00 uur op school 
willen brengen? U mag dit doorgeven aan de groepsleerkracht. Voor suiker en stroop 
zorgen we zelf. 
 

 

Juf Geertje 
 
We zijn heel blij dat het beter gaat met juf Geertje. Aanstaande maandag 
komt ze even koffie drinken op school en woensdag zal ze twee uurtjes 
meedraaien in groep 2 bij juf Rienske. Zij kent deze kleuters gelukkig 
al. Het streven is om iedere week een paar uurtjes meer op school te zijn. 
Goed nieuws dus en welkom terug op De Akker juf Geertje!   
 

 

Overblijf 
 
Invaller 
De overblijf is op zoek naar een invaller die af en toe een 
overblijfdienst wil overnemen wanneer dat nodig is. Welke 
ouder vindt het leuk om deze taak op zich te nemen? U kunt 
zich aanmelden bij de overblijfouders of via de directiemail. 
 
Herinnering: betaling overblijf 
Nog niet alle ouders hebben de overblijfkosten van de afgelopen maanden betaald. 
Hierover heeft u een mail ontvangen. Zou u willen denken aan het betalen van 
eventuele openstaande kosten? Alvast bedankt. 
 

 



Agenda 
 
12-03-2022   Oud papier: Fam. Komduur, Fam. Boon,  
                                           Fam. Hobbelink, Fam. Eefting, 
                                           Fam. Hoekstra en Fam. Ramazan  
15-03-2022 & 16-03-2022      Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
25-03-2022                           Uitgave nieuwsbrief nummer 14 
 
 
 

 

Directie/locatiecoördinator aanwezig 
 
Maandag 14 maart   Corianne de Jonge 
Dinsdag 15 maart   Marlies Bisschop 
Woensdag 16 maart   Corianne de Jonge 
Donderdag 17 maart   Petra van de Pauvort 
Woensdag 23 maart   Petra van de Pauvort & Corianne de Jonge 
Donderdag 24 maart   Corianne de Jonge  
 
Directie is bereikbaar op: 06-38998893 
 

 


