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Voor in de agenda:  

 

Februari/maart 

 

Vrijdag 24 februari    Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!  

Maandag 6 maart    Studiedag; alle leerlingen zijn vrij!  

Dinsdag 7 maart      Eerste rapport mee! 

Dinsdag 7 maart t/m 31 maart   Projectweken thema ‘dieren’ 

Woensdag 22 maart    MR vergadering van 19.00-20.30 uur 

Woensdag 19 maart    OR vergadering 

Vrijdag 31 maart     Afsluiting projectweken 15.00-16.00 uur 

  

Voorjaarsvakantie van zaterdag 24 februari tot dinsdag 7 maart 2023! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Studiedagen    

Op vrijdag 24 februari en maandag 6 maart zijn twee studiedagen gepland. Op 

deze studiedagen gaan wij als team o.a. aan de slag met de analyse van de Cito 

toetsen (o.l.v. onze intern begeleider) en het voorbereiden van de rapporten. De 

school is op beide dagen gesloten.   

 

 

Hoera, juf Donia is zwanger!   

Hoera, juf Donia is in blijde verwachting van 

haar tweede kindje. Zij is uitgerekend in 

augustus en maakt dit schooljaar gelukkig 

nog helemaal af. Na de zomervakantie gaat 

zij genieten van een welverdiend verlof! Wij 

wensen haar een hele fijne zwangerschap 

toe! 

 

Juf Wendy  

Juf Wendy is vandaag geopereerd aan haar buik en zal de komende periode 

afwezig zijn i.v.m. haar herstel. Wij wensen haar heel veel sterkte en een 

spoedig herstel toe! Mocht u haar een kaartje willen sturen, dan kunt u dit aan 

de school geven. Wij zorgen ervoor dat het bij haar terecht komt.  

 

Juf Inge neemt afscheid!  

Na jaren met veel plezier op de FX vrijwilligerswerk gedaan te hebben, neemt juf 

Inge dan toch echt afscheid van onze school. Zij heeft zich de afgelopen jaren 

ingezet voor de schoolbibliotheek en het begeleiden van onze leerlingen bij het 

lezen in kleine groepjes. Wij danken haar voor haar inzet van de afgelopen jaren 

en wensen haar al het goeds.   

 

Bewonersbijeenkomst gemeente Haarlem 

Op donderdag 23 februari houdt de gemeente Haarlem een 

bewonersbijeenkomst van 19.00 uur tot 21.00 uur in de school. Die avond 

worden de plannen m.b.t. de aanpassingen in de weg en voor onze school 

gepresenteerd aan de bewoners van de Nagtzaamstraat.  

 

Projectweken ‘dieren’  

Van dinsdag 7 maart tot en met vrijdag 31 maart zijn de projectweken op de FX. 

We gaan als school aan de slag met het thema dieren. In alle groepen wordt dan 

aandacht gegeven aan dieren en hun leefgebieden. Daarbij worden we 

geïnspireerd door dierentuin Wildlands. De projectweken worden feestelijk 

geopend op het schoolplein en wij mogen zelfs een bezoek brengen aan 

Naturalis met de hele school. Op maandag 20 maart bezoeken de groepen 1 tot 

en met 4 Naturalis en op dinsdag 21 maart de groepen 5 tot en met 8. Op 

vrijdag 31 maart is een kijkmiddag voor alle ouders georganiseerd van 15.00 

uur tot 16.00 uur. Schrijft u deze datum alvast in uw agenda?  


