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Prikbord 6 februari 2020  
 

 

Agenda   
 
 

Maandag 10 februari  Deze week oudergesprekken 

groep 1-7 

Dinsdag 11 februari  Juf Els jarig 

Vrijdag 14 februari Zonder ouders Valentijnsviering 

Woensdag 19 februari  Proeftoets eindtoets groep 8 

Donderdag 20 februari Zonder ouders Carnaval  

Vrijdag 21 februari Alle kinderen vrij Studiedag team 

 

Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Zondag 1 maart  Meester Mattijs jarig 

Woensdag 4 maart 10.30 – 11.30 uur Contactvertrouwenspersoon 

Vrijdag 6 maart  Speelgoedmiddag 

  Juf Karin jarig 

Zaterdag 7 maart 09.30 – 11.00 uur Veegploeg 
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Reünie KDS   

 
 

Dit jaar viert de KDS haar vijftig jaar bestaan. Voor oud-leerlingen en oud-

teamleden organiseren wij op zaterdag 20 juni een reünie. Vanaf 15.00 tot 17.30 

uur is er gelegenheid om elkaar te treffen op de KDS en verhalen op te halen. 

Kijk ook eens op de facebookpagina van de reünie van de KDS. 

 

Kent u nog oud-KDS-ers? Geef dan deze informatie aan hen door! 

 

 

Carnavalviering  

 
 

Beste ouders en verzorgers,  
   

Op donderdag 20 februari a.s. vieren wij Carnaval! Dit jaar doen wij dat de hele 
dag in plaats van alleen op de middag.   
   

In aanloop van dit feest besteden we aandacht aan het ontstaan van Carnaval. Dit 
doen we tijdens de weekopening.   

   
Het programma van deze dag bestaat uit de jaarlijkse playbackshow en een aantal 

creatieve- en spelactiviteiten. De kinderen mogen op deze dag verkleed komen. 
Traditiegetrouw eten wij tussen de middag een pannenkoek. De kinderen hoeven 
daarom geen lunch mee te nemen, wel een pauzehap.   

   
Tijdens Carnaval draaien we een continurooster; de kinderen zijn om 14.00 uur uit. 

Geeft u dit zelf door aan de BSO?  
   
Wij hebben er zin in!  

  
 

  

   
Alaaaaaaaaaaaaaf!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reminder TSO-bijdrage   
 
 

                                                                                                                    
 

   Herinnering betaling TSO bijdrage Schooljaar   2019/2020   
 

 
   

Beste ouders, verzorgers,  
  
Voor kinderen die vanaf augustus 2019 op school zijn is de 

TSO bijdrage  € 165,00 per leerling per schooljaar.  
Hartelijk dank als u de TSO bijdrage, of een gedeelte ervan, al heeft 

overgemaakt.    
Mocht u dit nog niet hebben gedaan wilt u de TSO bijdrage dan svp 
vóór 1 maart as. overmaken op:    

Bankrekeningnummer NL 44 SNSB 0929 1259 91    
onder vermelding van: TSO en de voor- en achternaam van het kind.   

Ouders, verzorgers, met kinderen die in de loop van het schooljaar starten 
ontvangen een rekening, berekend naar het aantal maanden dat het kind dit 
schooljaar naar school gaat.   

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die mailen naar: tso.kds@skovv.nl    
  

Met vriendelijke groet,  
  
Sylvia von Kriegenbergh,  

Coördinator TSO  
 

Parkeren rondom de school   
 
  

Helaas blijven de verkeersstromen en het parkeren rondom de drie scholen op ‘de 

Berg’ onoverzichtelijk. Voor kinderen die fietsend en wandelend naar school komen 

is het lastig om verkeerssituaties in te schatten. Vooral geparkeerde auto’s geven 

onoverzichtelijke situaties (gele streep = verboden te stoppen). Zeker nu het ’s 

ochtends nog steeds donker is  geeft dat minder overzicht voor kinderen die 

deelnemen aan het verkeer.  

Wij horen dat ouders, die hun auto parkeren in de Bezuidenhout parkeren, soms 

gedeeltelijk op de straat staan. Wilt u daar op letten, zodat de andere 

verkeersdeelnemers hun weg veilig kunnen vervolgen. 

Wij rekenen op u als ouder / verzorger / familielid om de kinderen de ruimte en 

zicht op de verkeerssituatie te geven door regels op te volgen.  
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Werner de Geest  

 

 

 

 

Nieuws uit de Parochie 
  
 

  

Een lichtend voorbeeld – het verhaal van zout en licht  
Gezinsviering  

Op zondag 9 februari is er weer gezinsviering. We gaan het hebben over licht en 
zout. Wat hebben die nou met elkaar te maken?   

Jezus heeft daar een mooi verhaal over verteld om ons iets duidelijk te maken.   
Wat is dat dan?   
Kom naar de gezinsviering en daar zul je het allemaal horen. Natuurlijk zingt het 

kinderkoor “Sing to God” ook mee.  
Jij komt toch ook?!  

  

  
  

  
  

Zouden jullie alstublieft de bijgevoegde uitnodiging willen verspreiden?  
Daarnaast zou het fijn zijn als jullie onderstaande vieringen voor gezinnen alvast 
aan kunnen kondigen:  

 zondag 8 maart 2020 10.30: gezinszondag  
 zondag 5 april 2020 10.30: gezinsviering (Palmpasen)  

 vrijdag 10 april 2020 15.00: kinderkruisweg (Goede Vrijdag)  
 zondag 26 april 2020 10.30: gezinszondag  
 zondag 14 juni 2020 10.30: gezinszondag (Sacramentsdag)  

Meer informatie over deze vieringen volgt.  
  
  
  

 

 



 

 


