
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 01 april  Verkeersexamen (praktijk) - schoolverlaters 

 14 april  Paaslunch 

 15 april  Kinderen vrij (Goede Vrijdag) 

 18 april   Kinderen vrij (Tweede Paasdag) 

 22 april  Koningsspelen/Annie-dag 

 25 april t/m 06 mei  Meivakantie  
 

  
 
 

 

Plein/buiten spelen 

 Nu de zon zich gelukkig weer wat meer laat zien spelen, met name de jongste kinderen, 

weer vaker buiten. Soms gebeurt het tussen 13.30 en 14.00 uur dat de kinderen nog 

buiten spelen en dat er dan al ouders komen om hun zoon/dochter op te halen. Wilt u in 

dat geval even buiten het hek wachten zodat de leerkrachten het overzicht kunnen 

houden? Als de kinderen naar binnen gaan bent u natuurlijk van harte welkom op het plein! 

 

Update zonnepanelen: 

 Het project om Zonnepanelen te plaatsen op de daken van onze school loopt. Maar echter 

niet zo snel als we zouden willen. De constructeur doet momenteel onderzoek of de daken 

voldoen (ook voor de verzekering). Het plan is echt om ze vóór de zomervakantie 

daadwerkelijk te plaatsen. 

 

Personeel 

 

In de vorige Maandinfo hebben we al aangekondigd dat juf Ineke van 

der Meulen, onze Orthopedagoog/GZ-psycholoog van Bouw 2, gaat 

stoppen met haar werkzaamheden op school. Afgelopen maand 

hebben we diverse gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten en 

gelukkig hebben we een uitstekende vervanger voor Ineke gevonden. 

Per 01 april zal Debora van den Heuvel het stokje van Ineke in Bouw 

2 overnemen. 

 

 

 

 

Vanaf 01 maart hebben wij, naast de ondersteuning  

van onze administratieve medewerkers, ook een conciërge op onze 

school. Thijs Perry is er elke maandag & vrijdag voor klusjes  

in en om ons gebouw. Superfijn! 
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 Als losse bijlage vindt u wederom een oproep om u beschikbaar te stellen als ouderlid van 

de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Elan.  

 Na de vorige oproep heeft – helaas – nog niemand contact opgenomen. En daarom richt 

ik mij weer tot u allen: wie-o-wie zou dit op willen en kunnen pakken? Ouderlid van de 

GMR zijn kán een hele leuke en zinvolle manier om betrokken te zijn bij de school van uw 

kind! 

 
 

 

 

 

Paaslunch 

 Op donderdag 14 april a.s. gaan de kinderen weer genieten van een lekkere paaslunch. De 

kinderen hoeven voor deze dag geen lunch mee te nemen naar school! Wel graag eten en 

drinken meegeven voor het 10 uurtje.  

 
 

Verkeersexamen 

 Elk jaar doen de schoolverlatersgroepen mee aan het landelijk verkeersexamen. Het 

theorie-examen zal plaats vinden op maandag 28 maart. Het praktijkexamen is op vrijdag 

1 april. Voor het praktijkexamen vragen wij uw hulp. Hierover hebben de betreffende 

ouders al een brief ontvangen. We hopen natuurlijk van harte dat alle leerlingen hun 

verkeersdiploma halen! 

 

Koningsspelen & Annie-dag 

 Vrijdag 22 april is het zover; de Koningsspelen/Anniedag!  

 Wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen, maar houden nog even geheim wat dit feest 

gaat brengen. Dat deze dag in het teken staat van sport, spel en creativiteit kunnen we 

al wel verklappen! 

 Als uw zoon/dochter het leuk vindt, dan mag je deze dag gekleed komen in oranje en/of 

rood- wit-blauwe kleuren. 

Met hartelijke groet, 

Annemieke van Weeghel-Luijer 

a.vanweeghel@amgs.nl  
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