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AGENDA
maandag. Team studiedag;
08-03
de kinderen zijn

vrij.

St u diedag m aan dag 8
m aar t
Op maandag 8 maart heeft
het team van De Caegh
een studiedag; de kinderen
zijn op deze dag vrij.

Ver k eer sveiligh eid, ieder s zaak !
De laatste tijd gebeurt het helaas weer
vaker dat (groot)ouders hun (klein) kind
afzetten of ophalen op een plek waar
dat niet mag. Een doorgetrokken streep
op een stoep staat er niet voor niets en
betekent dat parkeren hier een gevaar
kan opleveren. Voor de fietsers die naar
school gaan en die het terrein verlaten,
ontstaat
nl. een
onoverzichtelijke
situatie.
Wij willen u dan ook vragen niet meer te
stoppen/parkeren lan gs de gele st r eep
en voor de oprit in de bocht aan de Laan
van Meerweijde.

site: www.bs-decaegh.nl

Een n ieu w e st ar t .....
We zijn na de voorjaarsvakantie voortvarend gestart
op school. De leerlingen zijn (na de schoolsluiting)
inmiddels weer gewend aan het schoolse ritme en
ook aan de organisatorische aanpassingen die we
hebben moeten doen m.b.t. Covid-19.
Het lukt om de kinderen, met medewerking van jullie
als ouders, op een verantwoorde manier 's ochtends
op school te laten komen en 's middags weer naar
huis te laten gaan.
De komende periode zal uitwijzen in hoeverre we
(groeps)activiteiten in- en buiten de school weer
kunnen én mogen oppakken.
Vanaf deze week starten we in de groepen 3 t/m 7
met de afname van de Cito-toetsen. U wordt daarna
uitgenodigd voor een online 10-minutengesprek.

De bijn a-jar igen , van h ar t e!
05-03 Kris Koopman 8A
05-03 Kelsey Smal 6B
06-03 Dani Nijveld 3B
07-03 Yarah Fortes 7B
13-03 Rijk Schouten 7B
14-03 Dex Beemsterboer 3A
16-03 Tygo Apeldoorn 6B

1e Heilige Com m u n ie
Op 27 juni 2021 is de viering van de Eerste heilige
Communie. We gaan binnenkort van start met het
project ter voorbereiding. Kinderen uit groep 4 zijn
welkom om mee te doen, mits ze gedoopt zijn of
gedoopt willen worden.
U kunt uw kind aanmelden tot 15 maart op
www.sintvictorparochie.nl
Via de button op de homepage van de website, komt
u makkelijk rechtstreeks op de aanmeldpagina. Ook
vindt u daar meer informatie en contactgegevens.

Lu izen con t r ole
I.v.m. Covid-19 houden we
geen luizencontrole op
school. Daarom hierbij het
verzoek om uw kind(eren)
zelf thuis op luizen te
controleren.

Werkgroep Eerste heilige Communie, Sint Victor Parochie

Kin der m on it or 2021
Hoe gaat h et m et je k in d?
GGD Hollands Noorden onderzoekt de gezondheid en het welzijn van 0 t / m
11 jar ige k in der en uit de regio Noord-Holland- Noord. Help jij m ee? Vul de
vragenlijst over gezondheid en welzijn van je kind in en win! Ga naar
www.kindermonitorHN.nl en vul de vragenlijst an on iem in. Het invullend
duurt ongeveer 15 minuten. 1 op de 15 deelnemers wint een bol.com bon
t.w.v. ?10 en onder alle deelnemers worden 4 weekendjes weg naar keuze
verloot t.w.v. ? 250. Deze vragenlijst brengt de gezondheid van onze jongste
inwoners in beeld. De resultaten worden door GGD HN en gemeenten
gebruikt als input voor het gezondheidsbeleid. Ga voor meer informatie over
het onderzoek naar www.ggdhn.nl/kindermonitor.
Alvast bedankt!

GGD Hollands Noorden.

