
 

 
 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Woensdag 15 maart Inloop koffie-uurtje Social 

Schools  

08.30 - 09.30u Ouders 

Donderdag 16 maart Pinguïns naar bibliotheek  Pinguïns 

 

LAATSTE FONKELNIEUWS 

Omdat de communicatie inmiddels ook via Social Schools verloopt, is dit 

het laatste fonkelnieuws wat verstuurd wordt via email.  
 

Aanwezigheid directie en ib week 11 

Peter Möhlmann is op school op dinsdag (hele dag), woensdagochtend en vrijdagmiddag. 

Linda Oude Groeniger is aanwezig op maandag en woensdag. 

Rapportdatum gewijzigd 

Anders dan op de jaarkalender staat zal het eerstvolgende rapport meegaan op maandag 27 

maart a.s. Dit betekent dat de gesprekken n.a.v. dit rapport zullen plaatsvinden in week 13 en 

14. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging.  

Social Schools   

Op woensdag 15 maart a.s. zal een inloop koffie-uurtje plaatsvinden van 08.30u tot 

09.30u om evt. vragen te stellen. Lukt het niet om hierbij aanwezig te zijn, loop dan even 

binnen op kantoor om evt. Informatie in te winnen.  

Tevredenheidspeiling  

 Denkt u er nog even aan om de enquête in te vullen? Deze heeft u afgelopen maandag in een 

enveloppe ontvangen.  
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Kristalla 

Laan van het Kinholt 576 

7823 HP Emmen 

0591- 622657 

http://www.kristalla.nu 

kristalla@primenius.nl  
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Studiedag team – kinderen vrij 

Alvast noteren: I.v.m. een ingelaste studiedag voor het team, zijn de kinderen op woensdag 

29 maart a.s. vrij.  

 

Jarig deze week 

 
13 maart Lisanne Grootenhuis (5 jaar) - 

groep Bijenkorf 

17 maart Dean de Hoop (9 jaar) - groep 

Apenrots 

 Thijmen Ziengs (8 jaar) - groep 

Pinguinrots 

 

 

Vanuit de groepen 

 
Vlindertuin en Bijenkorf 
Deze week geen nieuws van de Vlinders en Bijen. 

 

Apenrots en Pinguïnrots 
Deze week geen nieuws van de Apen en Pinguïns. 

 

Uilenbucht 
Schoolvoetbal 

Goede Vrijdag 14 april vindt het gemeentelijke schoolvoetbaltoernooi plaats. De Uilen zullen 

hier met een gemengd team aan meedoen.  

  
Kampgeld 
Voor veel kinderen is het kamp al betaald, maar ook voor een aantal kinderen nog niet. Wilt u 

er voor zorgen dat het kampgeld eind mei is gestort? 
 
 
 

 


