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Nieuwe lay-out en nieuwe naam nieuwsbrief 
Zoals u ziet heeft onze nieuwsbrief een nieuwe lay-out en een nieuwe naam gekregen. 
Deze lay-out sluit aan bij ons schoolplan. De leerlingraad heeft meegedacht over de 
naam van de nieuwsbrief.  

 

Inloop en ouderhulp 
Eindelijk mogen we elkaar weer binnen een straal van 1,5 meter ontmoeten en ook de mondkapjes hoeven in het 
gebouw niet meer gedragen te worden. Vanaf 7 maart willen wij u van harte uitnodigen om na schooltijd tot 14.30u 
een kijkje in de klas te komen nemen. Voor schooltijd vragen wij u om afscheid te nemen op het plein en de 
kinderen alleen naar binnen te laten gaan, zoals eerder is gecommuniceerd in nieuwsbrief 2. Van unit 1/2/3 staat er 
altijd een leerkracht buiten om de kinderen op te vangen. In geval van nood kunt u voor schooltijd even mee naar 
binnen lopen. Na schooltijd komen de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten en kunt u indien gewenst even 
in de klas komen kijken. Houdt u er rekening mee dat de inloop voor de kinderen van 8.20 tot 8.30u is. Om 8.30u 
moeten de kinderen in de klas zijn en begint de leerkracht met de les.  

Vanaf 7 maart is het ook weer mogelijk om bij thema-openingen of afsluitingen ouders uit te nodigen.  

Wij hopen u allemaal weer in de school te kunnen ontmoeten! 
 

Schoolbibliotheek 
Op dinsdag 8 februari werden er dozen met nieuwe boeken 
de school binnen gebracht en mochten de klassen onder 
begeleiding van de bibliotheek van Best en de Boekenberg 
alle boeken bekijken. De boeken die de kinderen het leukste 
vonden hebben we gehouden en deze staan nu in de 
schoolbibliotheek. U bent van harte welkom om de nieuwe 
boeken te komen bekijken. Rond de meivakantie komen ook 
de nieuwe meubels voor in de aula binnen en krijgen alle 
boeken een plek in de nieuwe boekenkasten. 
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Halen en brengen 
Bij het starten en uitgaan van de school zien we dat er regelmatig auto’s geparkeerd staan op het trottoir aan de 
Trompstraat. Dit levert gevaarlijke situaties op en is niet toegestaan. We willen u vragen om zoveel mogelijk te voet 
of op de fiets naar school te komen en wanneer u met de auto komt om uw auto in een parkeervak te parkeren. Ook 
zijn er op het plein geen honden toegestaan en is het plein een rookvrije zone. Dank u wel! 

 

Nieuws vanuit Partou 
De BSO kinderen van Partou zijn dit keer sportief bezig geweest met de Olympische 
Winterspelen!  

De kinderen hebben verschillende activiteiten gedaan. Ze zijn begonnen met mooie 
medailles maken en verven.  

Daarna zijn we gaan kijken wat er allemaal voor sporten op de Olympische 
Winterspelen worden gehouden. We vonden het namelijk leuk om die sporten om te 
toveren in verschillende spelletjes. Zo hebben wij een parcour met langlaufen gedaan 
en zijn wij als een bobslee naar beneden gegleden. Ook was het spel met de Olympische ringen een echt knaller.  

Fijn dat de kinderen van Partou altijd mogen mee bepalen welke activiteiten we gaan 
doen en zo ook heel creatief worden in het bedenken van spelletjes / ook zelf de 
spelletjes mogen uitleggen als een echte sportleider!! 

Wij als Partou mogen trots zijn op onze kinderen! 

    

 
 


