
 WIST U DAT...? 

 … de kinderen meteen na de 

voorjaarsvakantie informatie mee 

naar huis krijgen over het CORONA-

VIRUS? De GGD en het RIVM infor-

meren de scholen; wij volgen deze 

richtlijnen. Op school is er aandacht 

voor het goed wassen van je handen 

en niezen in je elleboog. U hoort van 

ons als er veranderingen zijn. 

     NIEUWSBRIEF     OBS DE MONCHYSCHOOL 
                  28 FEBRUARI 2020 

 

 

 VERJAARDAGEN 

          4 maart: Najla 

 9 maart: Akin & 

  David & Cristiano 

 10 maart: Jacob 

 17 maart: DiJas 

 18 maart: Aya 

 20 maart: Ludciano 

 23 maart: Zeynab & Destina 

 

   HOE GAAT HET OP DE MONCHYSCHOOL?  
   Aan het begin van het schooljaar is aan u verteld wat we dit schooljaar 

willen bereiken. Met de kinderen en met de vakken. Inmiddels is het maart. 

Hoe ver zijn we? Lukt het ons om ‘elke dag samen een beetje beter’ te 

worden? Hoe ontwikkelen we ons als school? Hoe gaat het met de Cito-

scores? Veel vragen die we graag beantwoorden. Ook is het goed om de 

personeelswisselingen toe te lichten. 

U bent van harte welkom op DONDERDAG 5 MAART om 14.00 uur of op  

VRIJDAG 6 MAART om 8.45 uur. Koffie en thee staat klaar. De bijeenkomst 

duurt een klein half uurtje. We horen ook graag wat uw vragen en  

en opmerkingen zijn. We hopen u allemaal te zien! 

 

 BELANGRIJKE DATA 

 

 2 maart: weer naar school 

 4 maart: hoofdluis controle 

 5 maart:   14.00 uur Informatie over school 

 6 maart:   8.45 uur   Informatie over school 

 17 maart: 8.35 uur ouder-kind-workshop 

   voor groep 1 t/m 8 

 20 maart: kinderraad 

 25 maart: viering én De Grote Rekendag  

OBS DE M ONCHYSCHOOL |  L UPINESTRA A T 12 6841 GD A RNHEM  |  026 3212674  

INFO.MONCHYSCHOOL@DEBASISFLUVIUS.NL |  WWW .MONCHYSCHOOL.NL  

  

... de vrijdag voor de voorjaars-

vakantie er op een fijne manier  

CARNAVAL is gevierd? Veel kinderen 

waren verkleed; er was een viering vol 

muziek, en daarna een aangepast 

programma in alle groepen. Kinderen 

hadden veel plezier, er was een  

goede sfeer. Een goed begin van de 

vakantie dus!  

 

... er in groep 1 een kraampje is 

ingericht voor GROENTE EN FRUIT? 

De juffen leren de kinderen veel 

nieuwe woorden. En hoe koop je 

groenten en fruit? Hoe reken je af 

bij de kassa? Tijdens het speel-

werken herhalen de kinderen 

vanzelf de nieuwe woorden en 

oefenen ze met rekenen. 


