
 

 
 
 
 
Algemeen 
U ontvangt deze extra nieuwsbrief omdat er enkele 
onderwerpen zijn die niet kunnen wachten op de 
volgende nieuwsbrief. 
 
 
Oudergesprekken 
Morgen krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar 
huis. Met dit portfolio willen we laten zien hoe de 
ontwikkeling van de leerlingen verloopt. U kunt zien 
wat een leerling al goed beheerst, waar het trots op is  
en wat de ontwikkelpunten zijn. 
Dit willen we graag met u bespreken. Deze 
gesprekken vinden volgende week plaats.  
Ondanks de versoepelingen van de maatregelen 
zullen deze gesprekken nog vooral online 
plaatsvinden. 
 
 
Schoolfotograaf  
Op donderdag 10 maart komt de schoolfotograaf van 
Schoolkidsfotografie.    
Alle kinderen krijgen vandaag een kaart mee. U kunt 
hierop aankruisen hoe u uw kind(eren) op de foto wilt. 
 
Ook kunt u aangeven dat u een foto met broers en 
zussen wilt. 
 
Levert u deze kaart graag uiterlijk aanstaande 
donderdag 24 februari al weer op school in!  
Van de kinderen die geen kaart hebben ingeleverd, 
wordt een portretfoto gemaakt.  
 
Vanaf 12 uur zullen de broer/zusfoto's genomen 
worden. Ook broers en zussen die (nog) niet op De 
Molenvliet zitten zijn dan welkom.  
Vlak van tevoren zult u hiervoor per mail een planning 
ontvangen. Deze wordt gemaakt op basis van de 
ingeleverde kaarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Klundertse Activiteiten Estafette 
Al onze leerlingen hebben samen de eerste activiteit 
van de estafette tot een succes gemaakt. De 
gemaakte en rondgebrachte valentijnsattenties zijn 
met enthousiasme ontvangen. 
 
De volgende activiteit in deze estafette is bedoeld om 
samen in beweging te komen. Kinderen 5-15 jaar 
mogen woensdag 23 februari komen apekooien bij 
Spido. De sporthal aan 't Ravelijn is dan ingericht om 
te klimmen en te klauteren. 
 
De toegang is gratis en ook voor niet-leden. Wel 
graag even van te voren opgeven via 
activiteiten@spidoklundert.nl. 

 
 
 
Agenda 
Do 17 feb  MR-vergadering 
Vr 18 feb  portfolio’s mee naar huis 
Vr 25 feb  12 u start voorjaarsvakantie gr 1 t/m 4  
Vr 25 feb  continurooster gr 5 t/m 8 tot 14.30 u 
Ma 7 mrt  weer naar school 
Do 10 mrt  schoolfotograaf 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
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