
 
Voorjaarsvakantie 

De voorjaarsvakantie gaat vanmiddag van start. De kinderen hebben vrij van 20 t/m 28 februari. Op 

maandag 1 maart start school weer. 

 

Carnaval 

Alaaf! Vorige week vrijdag vierden wij Carnaval in de eigen groep. Vanaf de groepsfoto’s heeft de jury 

drie originaliteitsprijzen uitgereikt aan iemand van de onder-, midden- en bovenbouw. Hieronder ziet u 

de winnaars met hun prijs. 

 

Zoë, groep 2 Rick, groep 5 Sterre, groep 7 

was verkleed als was verkleed als was verkleed als 

oud omaatje Mexicaans vrolijk skelet kunstijs schaatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensionering Nelleke 

Vandaag hebben wij afscheid genomen van Nelleke. Ze gaat na 40 jaar onderwijs genieten van haar 

welverdiende pensioen. 

  

 
 



 
Even voorstellen… 

In samenwerking met Kappio hebben wij Joy de Goede aangenomen als 

nieuwe collega. Zij zal binnen het onderwijs Nelleke opvolgen in de functie 

van onderwijsassistent. Daarnaast staat zij op de BSO van Kappio.  

Joy komt ons team versterken op maandag t/m donderdag. Onderstaand stelt 

zij zich aan u voor. 

 

Mijn naam is Joy de Goede. Ik ben 20 jaar en kom uit Anna Paulowna. 

Afgelopen jaar heb ik mijn diploma mogen behalen als pedagogisch 

medewerker. Ik ben gaan werken voor de organisatie KAPPIO met erg veel 

plezier.  

 

Ik zie mezelf als een liefdevolle, positieve, zorgzame en enthousiaste pedagogisch medewerker die er 

altijd voor de kinderen is. Ik heb enorm veel plezier in het werken met kinderen dus kijk enorm uit naar 

deze mooie stap tussen onderwijsassistente en leidster op de BSO. Het fijne is dat ik de kinderen in het 

onderwijs zie en vervolgens meeneem naar de BSO dit geeft voor hun ook vastigheid en een vast 

gezicht en weten ze waar ze aan toe zijn. De leeftijd kinderen van 4 tot 12 jaar spreekt mij erg aan. Het 

contact wat je met de kinderen hebt vind ik belangrijk en fijn. Ik kijk er nu al naar uit om te gaan 

werken met de kinderen, te ondersteunen en als onderwijsassistent werkzaam te gaan zijn op deze 

school. Als u nog vragen heeft en mij tegenkomt mag u die natuurlijk altijd stellen. Zo ga ik jullie ook 

beter leren kennen. Dat lijkt mij ook super leuk! Ik heb er zin in! 

 

Flyers voorjaarsvakantie 

In de bijlage vindt u flyers: 

- SportService: Het voorjaarsvakantieboek 

- Univé speurtocht: unive-noordholland.nl/speurtocht  

- LTO Noord: Voorjaarsvakantiebingo 

 
Winactie met bloembollen - Vul je vensterbank met voorjaar! 

LTO Noord en KAVB organiseren een creatieve challenge om kleur te geven aan de grijze 

winterdagen en het voorjaar te verwelkomen. Iedereen kan meedoen. Het idee is simpel: 

maak een mooi bloemstuk met bloembollen en bolbloemen en zet dit in de vensterbank, 

goed zichtbaar voor het raam. Op die manier geef je je huis een fijne kleurinjectie, en vanaf 

de straat ziet het er meteen ook een stuk fleuriger uit. Als je een foto maakt van je 

bolbloemencreatie in de vensterbank en deze post op social media met de hashtag 

#voorjaarinjebol! maak je bovendien kans op een toegangskaart voor Keukenhof én op een 

zelfplukboeket bij pluktuin Bloemenfontein Bergen. 

 

Tegelijkertijd doe je zo mee aan de bollenbingo voor basisschoolkinderen. Via de scholen 

worden zij uitgenodigd om mee te doen aan een challenge waarbij ze zo veel mogelijk 

 
 

http://www.unive-noordholland.nl/speurtocht


 
bolbloemen en bloembollen moeten spotten in tuinen, bermen én vensterbanken, om hun 

bingokaart vol te krijgen. Daarmee maken zij kans op een ticket voor het Land van Fluwel, 

het tulpenbeleefpark in Sint Maartenszee. 

 

De actie loopt in de regio’s West-Friesland en de kop van Noord-Holland van 22 tot en met 

28 februari om 12 uur. 

 

#voorjaarinjebol is een initiatief van LTO Noord en KAVB. Belangrijkste doel is om met 

bloembollen en bolbloemen kleur te brengen in de wintermaanden en daarmee de tuinen en 

huizen een fleurige voorjaarsinjectie te geven. Wat ook leuk is: zowel de makers als hun 

volgers op social media kunnen zo ervaren wat je allemaal met bloembollen kunt doen. De 

bollen- en bloemenkwekers hopen dat consumenten met veel enthousiasme bolbloemen en 

bloembollen blijven kopen om het in en om het huis gezellig te maken. 

 
 


