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Voorleeswedstrijd 

Op 10 februari heeft Féline Kruishaar (groep 7a) onze school   

vertegenwoordigd bij de voorleeswedstrijd van Harderwijk.    

Eerder had Féline de wedstrijd op school gewonnen en nu mocht 

ze ‘strijden’ tegen de winnaars van de andere scholen. Ze las   
hierbij een stukje voor uit het boek ‘de dikke billenbijters’ van 
Rindert Kromhout. De jury was onder de indruk van het mooie 

voorlezen (met mooie pauzes), ook kon ze goed vertellen     

waarom ze juist voor dit boek had gekozen. Na een ruim 2 uur 

durende (online) wedstrijd, kwam uiteindelijk het verlossende 

nieuws: Féline heeft gewonnen en mag onze school gaan          

vertegenwoordigen in de regionale kampioenschappen!           

Superknap gedaan Féline! 
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Carnaval 2022 
 
 

Het is weer bijna zover…. Carnaval.  
Wij starten op maandag 21 februari met de Zotte week. En dat betekent dat de kinderen iedere dag uitgedost 

in iets anders naar school mogen komen.  

 

Het programma ziet er als volgt uit:  

 

Maandag 21 februari: Raar met je haar dag.  

Gekleurd haar, een pruik of veel vlechtjes. Bedenk het maar. Alles mag op deze dag.   

Dinsdag 22 februari: Kies je kleur dag 

Kom jij helemaal in het rood, groen of bijvoorbeeld geel op school? 

 

Woensdag 23 februari: studiedag 

 

Donderdag 24 februari: Andersom dag 

Draag je kleding verkeerd om deze dag.  

 

Vrijdag 25 februari: Carnavalsdag:  

De dag dat je compleet verkleed op school komen mag.  

 

Vandaag zijn Otis uit groep 5 en Linne uit groep 7 uitgeroepen tot prins en prinses Carnaval. Zij zullen op   

vrijdag 25 februari een jongen en meisje uit de onder- en bovenbouw kiezen die het leukst verkleed is.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 


