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Beste ouders en verzorgers,
Vrijdag 11 maart gaan de rapporten mee. Als bijlage zit er bij deze nieuwsbrief het schema voor de
rapportgesprekken op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart. Lukt het u niet op de geplande
dag/tijd, wilt u dan zelf proberen te ruilen met iemand anders? Als dat niet lukt kunt u met de
leerkrachten een aparte afspraak maken. Wilt u wel even aan ons doorgeven met wie u evt. geruild
heeft?
Groep 8 krijgt vandaag een envelop mee met o.a. het schooladvies voor het V.O. Dit advies bespreken
Roelie en Maaike met jullie en jullie kinderen tijdens het gesprek op maandag 14 maart.

Toneelvoorstellingen,
Omdat juf Esther Kuipers pas in april mag beginnen bij ons in groep 3 en 4 hebben we de toneelavond
voor groep 1 t/m 4 verplaatst van vrijdag 1 april naar vrijdagavond 3 juni.
De toneel avond van groep 5 t/m 8 gaat wel gewoon door op donderdag 14 april. De kinderen zijn al
flink aan het oefenen!

Kunstmenu voorstellingen,
Voor groep 3 en 4 is er een voorstelling op de Akker in Sleen op 16 maart. Deze begint om 10.15 u.
Voorgroep 1 en 2 is er een voorstelling op de Akker op 1 april om 10.45 uur. Voor beide voorstellingen
zoeken wij ouders die kunnen brengen en/of halen. De voorstellingen duren ong 45 tot 60 minuten.
Kunt u rijden op één van deze dagen dan horen wij dat graag!

Koningsspelen,
De Koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 22 april. Hiervoor zoeken wij ouders die het leuk vinden om
deze ochtend te organiseren en te verzorgen. Zoals het nu lijkt, blijven de kinderen van de groepen 1
t/m 4 deze ochtend op de Vlinderhof. Voor de andere groepen is het nog niet helemaal duidelijk hoe
hun programma eruit gaat zien. Wij houden jullie op de hoogte!

