
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO 8       donderdag 14 februari  2018 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Wo 20 febr:  Volleybaltoernooi 

Vr 22 febr:  Carnaval 

Ma 25 febr – vr 1 mrt:  Voorjaarsvakantie 

Ma 4 mrt:  Studiedag; alle leerlingen van alle   

                  groepen zijn vrij 

Wo 6 mrt:  Hoofdluiscontrole 

                  Techniekfabriek voor gr 6-7-8 

Wo 13 mrt:  Techniekfabriek voor gr 3-4-5 

 

 

 

Verjaardagen  

14 febr:  Thijmen v Rheenen 

3 mrt:  Jaycen v Doorn 

11 mrt:  Lieke Vernooij 

 

 

Carnaval 

De voorbereidingen zijn al in volle gang! Verf in 

je haar, naaigaren op tafel, overal lapjes stof, 

glitters die je maar blijft tegenkomen, liedjes in je 

hoofd……De spanning stijgt…. Binnenkort is het 

weer CARNAVAL!! 

Prins Carnaval, Prinses Carnaval en zijn gevolg 

komen deze ochtend het feest op onze school 

mee vieren. 

Op vrijdag 22 februari vieren wij carnaval op 

school. Ouders (en andere belangstellenden) 

zijn welkom om van 8.30 uur tot ongeveer 9.45  

 

uur mee te feesten, en 

te kijken naar De Grote 

Playbackshow! Het is 

natuurlijk erg leuk 

wanneer je verkleed 

komt naar dit feest. 

Kinderen kunnen zich 

opgeven voor deze 

geweldige show bij de 

leerkracht. Er hangt een 

inschrijfformulier in de 

gang. Maar overleg met de leerkracht is wel 

belangrijk voordat je je inschrijft op het formulier. 

Dit feest moet voor iedereen fantastisch worden. 

Veel succes en vooral veel plezier met de 

voorbereidingen! 

Ouders gaan weer heerlijke wafels bakken!! Ook 

wordt er voor limonade gezorgd. 

We vragen om op deze dag wel een lunch mee 

te geven voor groep 5,6,7,en 8.  

  

    

 

Ouderhulp gevraagd 

Op woensdag 20 februari, direct om 8.30 uur, 

willen een paar ouders van de Ouderraad de 

hal van de school en het lokaal van Annet 

versieren voor het carnavalsfeest. 

We zoeken nog ouders die willen komen helpen. 

U kunt zich hiervoor opgeven op de 

hulpouderlijst van de OR.  

Deze lijst hangt in de hal van de school. 

 

 



 

 

Onderwijsstaking op vrijdag 15 maart 

Onze Scholenstichting Fectio is nog druk in 

overleg over de inhoud en organisatie van deze 

stakingsdag. 

Zodra we meer weten zullen we u informeren. 

 

 

Overig nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij stellen graag het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) aan je voor: Voor wie is het CJG? Voor alle 
ouders, verzorgers, kinderen en jongeren uit Houten. 
Je kunt bij ons terecht met vragen over opvoeden, 
opgroeien en de ontwikkeling van je kind. 
Bijvoorbeeld vragen over: opstandig of angstig 
gedrag, sociale vaardigheden, grenzen stellen, ruzies 
tussen kinderen, verschillen in opvoedstijl tussen 
partners, pesten, puberteit, scheiding, etc.  
Hoe werkt het CJG?  
Als je een vraag met ons wilt bespreken, kijken we 
samen waar je behoefte ligt en welke ondersteuning 
bij jou en je kind past. We bieden advies en 
ondersteuning voor ouders, maar ook voor kinderen 
of het hele gezin. Het aantal gesprekken varieert van 
1 tot 10 keer, afhankelijk van de vraag. Tot ziens!  
 
Linde Remmelink (opvoedprofessional),  
Jacqueline Vanhouten (opvoedprofessional en Video 
Home Trainer) en Jannemieke van Kan (coördinator 
en orthopedagoog).  
Wil je meer weten of heb je vragen?  
Dan kun je ons bellen, mailen of een 
whatsappberichtje sturen.  
Voor meer informatie zie: www.cjghouten.nl 
030-6392655  
info@cjghouten.nl 
 
 

http://www.cjghouten.nl/
mailto:info@cjghouten.nl

