
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
Donderdag 13 februari Ontdek Je Talenten Middag – alle klassen  
Woensdag 19 februari Podiumochtend stap 1/2/3, groep 6 en 8A 
Donderdag 20 februari Ontdek Je Talenten Middag – stap 7 t/m groep 8 
Vrijdag 21 februari Carnaval 
Vrijdag 21 februari Vrije middag 
21 feb. t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 

Jarig? Gefeliciteerd! 
 
FEBRUARI 
2  Vigo Doppen groep 6 
4 Daniël Kelderman groep 7 
6 Finn Eisink groep 8A 
6 Koen Hoekstra groep 7 
 

Welkom op school 
Roxanne Gerrist start volgende week in stap 1. Welkom op school en veel plezier de komende jaren!  

Helpt u mee met de Ontdek Je Talenten Middag? 
 
De volgende talentenmiddagen komen er weer aan. Een 
mooie manier om kinderen in aanraking te laten komen 
met  activiteiten en technieken. De kinderen zijn iedere 
keer weer enthousiast over de middagen. Om weer een 
zo breed mogelijk programma te maken, hebben we uw 
hulp hard nodig!  We zijn op zoek naar ouders, 
opa’s/oma’s of andere betrokkenen die, samen of 
alleen, een groepje kinderen willen begeleiden.  
 
Helpt u mee? Laat het ons weten via de leerkracht van 
uw kind(eren). 
 

U kunt denken aan: schilderen, figuurzagen, bakken 
(appeltaart…), koken (appelmoes, jam…) het naaien van 
een vlaggenlijn, handlettering, dansen, fotograferen, 
ontwerpen (architectuur) of wellicht heeft u zelf nog een 
veel  beter idee?! Er loopt die middagen een leerkracht 
rond om u te helpen met opstarten of vragen te 
beantwoorden.  
 
Het gaat om de volgende data: 

• 13 februari van 13.00 tot 15.00 uur voor stap 1 t/m 6 

• 13 én 20 februari van 13.45 tot 14.45 uur voor stap 7 
t/m groep 8 

Schoolfruit volgende week 
 

 
 
 

1 mango per 3 leerlingen  1 zakje gepoetste waspeen per 5 leerlingen 1 nashi peer per 3 leerlingen 
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Hallo Allemaal, 

De voorbereidingen voor de  

Jeugdzitting zijn alweer in volle 

gang. Deze zal plaatsvinden op 

zondag 29 maart 2020. En 

daarvoor zijn wij opzoek naar 

enthousiaste jeugdigen! 

Zou je graag eens optreden voor 

een publiek? Houdt je van 

dansen, zingen of heb je een 

geheim talent? Ben je een 

geboren grappenmaker en durf 

je in de buutton te kruipen? Of 

wil je graag optreden samen met 

jouw vrienden, vriendinnen, je 

huisdier, jouw vereniging of 

club?  

Meld je dan aan voor alweer de 

vijfde editie van de 

Jeugdzitting!  

Je wordt begeleid vanuit de 

organisatie, dus je hoeft het 

niet helemaal alleen te doen. En 

vergeet niet, niets is te gek!  

Wij zijn natuurlijk een carnavalsvereniging en dus zouden wij het leuk vinden als de 

optredens in het teken van het Carnaval staan.  

Zie jij jezelf al helemaal op het podium staan? Geef je dan voor 1 maart 2020 op bij 

de organisatie van de Jeugdzitting. Aanmelden kan via: jeugdzitting@batsers.nl 

Definitieve tijden en locatie volgt nog, dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Alaaf, 

Commissie Jeugdzitting. 

 

Roy van Mullem, Wes Leurs benjamin, Sam Fincham,  

Pam van Kouwen en Maartje Mom! 


