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Ontruimingsoefening 

Afgelopen september zijn we met het schoolkoor gestart. 

Dat was heel gezellig en we hebben al best veel liedjes 
geleerd. Door de coronamaatregelen is het een tijdje niet 

doorgegaan, maar volgende week starten we weer! Zolang 
de coronaregels gelden, gaan we bij de piano zitten per 

klassengroep, dus niet door elkaar. In de hal is daar plek 
genoeg voor! Als er nog nieuwe kinderen mee wil-

len komen zingen, dan kan dat natuurlijk. Hoe 

meer kinderen meezingen, hoe mooier het klinkt! 

  

We zingen op donderdag van 14.15 uur tot 
15.15 uur. Na schooltijd heb je dus een kwartier 

om even buiten te spelen en eventueel iets te eten 
of drinken. Daarna beginnen we. Ouders mogen aan 

de branddeur komen luisteren vanaf 15.10 uur. 

  

Volgende week donderdag, 27 januari, is de volgende 

koorrepetitie! Dat is de eerste repetitie, daarna volgen er 

nog 4.  

  

Ik heb er zin in om weer met jullie te zingen! 
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Maandag 17 januari 2022 was er weer een ontruimingsoefening. 

Voor sommige kinderen en collega’s de eerste keer maar voor vele 
andere al iets wat we al vaker hebben geoefend. Het ging erg goed 

en iedereen was keurig op tijd buiten. We kunnen trots zijn dat de-
ze oefening zo soepel verlopen is. Dit schooljaar gaat er nog een 

ontruimingsoefening komen.  
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Kalenderactiviteiten 

 

 31 jan t/m 4 feb toetsweek  

 7 februari  medezeggenschapsraad 

 16 februari rapport mee 

 21 t/m 25 feb rapportgesprekken 

 23 februari broertjes/zusjesavond 

 25 februari studiedag (leerlingen vrij) 

 28 feb t/m 4 maart voorjaarsvakantie 

 

  

4 februari verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


