
IN DIT NUMMER: 

· Wist u dat …. 

· Boekenweek 

· Ramadan 

· Lente 

· Thema SO: 

       Tandarts & dokter 

· Zomertijd 

· Even Voorstellen... 

· Kamp VSO 

Wist u dat: 

· We pas weer op maandag 6 maart naar school gingen? 

· In maart de LENTE weer begint? 

· En de  zomertijd begint op zondag 26 maart? 

· Het VSO op kamp gaat in maart? 

· De thuisblijvers ook kamp hebben? 

· Het eind maart weer ramadan is? 

· We alweer naar de meivakantie gaan? 

· We eerst nog Pasen gaan vieren? 

11 maart start boekenweek 
21 maart lente 

26 maart start zomertijd 
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THEMAWEEK MAART  

Tandarts 

&  Dokter 

BGC 

EVEN VOORSTELLEN       

NINE BIJ DE IENIES 

Lente in PLASWIJCKPARK 
Baby Wallaby’s 

Puppy otters 

Veulen 
op  

komst 

Op vrijdag 17 februari 
ging bruggroep C carna-
val vieren. BGC doet de 
Panda Groove. De kle-

ding is wit en zwart met 
zelfgemaakte panda 

maskers. We deden een 
parade in het parkeer-

terrein met andere 
groepen en hossen op 

de Panda Groove !! Het 
is leuk dansen met el-
kaar.    Fien & Yassin  

 

 
Hoi allemaal!  

Mijn naam is Nine! Je 
kan mij misschien ken-
nen als stagiaire van de 
Gonzo’s en vorig jaar 
van de Dikkies. Na de 

voorjaarsvakantie ben ik 
afgestudeerd en kom ik 

op de maandag en 
dinsdag werken bij de 
Ienies als onderwijsas-

sistent!  
Ik heb er super veel zin 

in!  

!! 
De Dikkies zijn voor het thema dieren naar de kin-
derboerderij geweest. We hebben verschillende 
dieren gezien, benoemd en geaaid. We hebben 
natuurlijk ook even lekker in de speeltuin ge-
speeld! Eind januari en begin februari waren de 
nationale voorleesdagen. We hebben extra veel 
gelezen met elkaar! Groetjes van De Dikkies  
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