
 

 
Een VIP bezoek 
Ook dit schooljaar bent u van harte welkom om als vip te komen kijken.  Het is de bedoeling dat u 
eens rustig rondkijkt om zo een indruk te krijgen van het onderwijs op onze school. U krijgt de 
volgende richtlijnen om de ochtend zo prettig mogelijk te laten verlopen: 

• U bent welkom in de groep(en) van uw kind(eren) 

• U kunt tussen 8.30 uur en 10.15 uur op school komen. 

• U blijft ongeveer 45 minuten in een groep. 

• De leerkracht is druk aan de slag om les te geven en heeft tijd om te praten tijdens de pauze.  
 
U mag achter in de klas zitten of bij uw kind. Het is maar net wat voor soort les er wordt gegeven.  

 
Onderling ruilen is natuurlijk mogelijk, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind? 
 

Datum Ouders van 
 

 Datum  Ouders van 

2 oktober Sieds Prins 7 maart Sven Kuiper 

4 oktober Lisa en Sven van der Molen 12 maart Marrit Woudstra 

9 oktober Marrit Koopman en Wytse Koopman 14 maart Dani scholten 

11 oktober Xander Rozendal 19 maart Hindrik en Wietse Binnendijk 

17 oktober Janiek Mous 21 maart Jelmar de Vries 

1 november Mayke de Boer 26 maart Kees en Wietske van Dijk 

7 november Rinse, Janiek en Lisanne de Boer 28 maart Demy van der Galien 

13 november Janne Ypie + Welmoed Koopman 3 april Julian en Sanseeray de Jager 

15 november Tjalling van der Kooij 9 april Vai en Dian Boersma 

21 november Almar en Delmar Westra 11 april Sven Bosma 

30 januari Jens Zuiderbaan 7 mei Timothy en Jake Hughes 

31 januari Eline en Jan-Sikke Dijkstra 9 mei  

12 februari Stan, Mare en Rienk van der Wal 14 mei  

14 februari Kees Dijkstra 16 mei  

28 februari Mark Sjaarda   

5 maart Thomas Stegenga   

    

    

    

     

 


