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AGENDA  
 

Dinsdag 7 maart portfoliogesprekken Roosters op digiduif 

Woensdag 8 maart Atelierochtend Afsluitende tentoonstelling 
vanaf 12:00 uur 

Dinsdag 14 maart Informatieavond nieuwe ouders Aanvang 19:30 uur 

Donderdag 16 maart portfoliogesprekken Roosters op digiduif 

 
KORTE NIEUWSBRIEF 
Dit keer een korte nieuwsbrief zonder nieuws uit de groepen. Volgende week volgt een 
uitgebreidere. 
 
INFORMATIEAVOND 
Op 14 maart vanaf 19:30 uur vindt weer een informatieavond plaats. Via onze facebookpagina en 
website is dit nieuws makkelijk te delen met vrienden, familie en kennissen die op zoek zijn naar een 
fijne school. En delen wordt gewaardeerd!  
 
VACATURE DIRECTEUR 
De vacature voor een nieuwe directeur staat inmiddels op Intermediair. De gesprekken met 
mogelijke kandidaten zijn gepland op 5 en 12 april.  
 
PORTFOLIOGESPREKKEN 
Sommige ouders hebben de intekenlijst voor de portfoliogesprekken gemist. U kunt dan het best 
direct met de leerkracht opnemen voor een afspraak 
 
PCC-MAALWATERRUN 
Het is weer zover! Op zondag 9 april organiseert de Rotary club Heiloo de PCC Run en walk.  
We zouden het heel leuk vinden als veel kinderen en ouders zich hier voor inschrijven. Vorig hadden 
we best wat aanmeldingen en waren we als tweede school geëindigd. We kregen daarvoor 12 
sportlessen cadeau, waarvan we over een paar weken de eerste hebben.  
Dit jaar kan er zowel gewandeld als hardgelopen worden.  
Morgen krijgen alle kinderen een inschrijfformulier mee naar huis. De formulieren worden 14 maart, 
na schooltijd weer opgehaald, dus graag voor die tijd inleveren op school. Bij Robert in het kantoor 
staat een inleverbak. 
 
VAN DE VERKEERSOUDERS 
Van de verkeersouders – Maarten en Karin 
Dank aan alle ouders die de enquete over verkeersveiligheid hebben ingevuld! Op basis van de 
reacties gaan wij bekijken wat de mogelijkheden zijn om de veiligheid op een aantal punten te 



verbeteren. De focus zal daarbij in eerste instantie liggen op de veiligheid in de nabije omgeving 
van de school, zoals de parkeersituatie en mogelijk creëren van meer plek om fietsen te stallen (voor 
ouders/verzorgers). We houden jullie op de hoogte! 
 
 
 


