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Kalender aanvullingen

Alle vakanties, vrije dagen,
studiedagen, speciale activiteiten
staan op de kalender van de website.
Deze kunt u afdrukken op de
volgende manier:
U gaat naar de kalender op de
website, vervolgens ziet u onderaan
bij iedere maand, pdf maand/ jaar.
Klikt u dit aan, dan kunt u de
kalender of betreffende maand
afdrukken.

Rein van Veen aanwezig op
Maandag 15 april vanaf ongeveer
12.00 uur tot 15.15 uur. Donderdag
18 april vanaf ongeveer 8.30 uur tot
12.00 uur en ’s avonds aanwezig
tijdens de musicalavond.

Ouderavond 4 april jl.
Op genoemde datum hebben we een
speciale ouderavond georganiseerd.
Tijdens deze avond hebben we de
uitkomsten van de ouderenquête met
jullie gedeeld en er is nagedacht over
het schoolplan voor de periode 2019
– 2023. Verheugend om te kunnen
constateren dat er veel ouders en/of
verzorgers aanwezig waren. Goed dat
de ouders zoveel ideeën aan ons
gegeven hebben.

Tijdens deze avond hebben we een
presentatie gegeven (deze is als
bijlage bij deze Nieuwsbrief
gevoegd) en er is een verslag van
deze avond opgesteld. Ook deze is in
de bijlagen toegevoegd.

Schoolvoetbal 10 april
De jongens en de meiden van onze
school hebben zich tijdens het
voetbaltoernooi kranig geweerd.
Beide teams brachten het tot de
halve finale. Hierin bleek voor allebei
de tegenstander helaas te sterk.

Hoofdluis geconstateerd
Er is hoofdluis geconstateerd, wilt u
uw kind controleren en eventueel
behandelen!!

Techniekweek
We organiseren in de week van 13
t/m 17 mei een techniekweek voor de
hele school samen met een aantal
Pabo studenten. We gaan allerlei
activiteiten doen die te maken
hebben met techniek.
Vrijdag 17 mei gaan de groepen 4
t/m 8 naar Nemo te Amsterdam.
Deze dag gaan de Pabo studenten
een circuit opzetten voor de groepen
1 t/m 3.
Verdere informatie volgt z.s.m.

Eindtoets
De eindtoets voor groep 8 is dit jaar
op 16 en 17 april.
We doen net als vorig jaar weer mee
aan de IEP-toets.

Studiedag, 23 april
Dinsdag 23 april, na het Paasweekend, hebben de leerkrachten
een studiedag, alle leerlingen zijn
dan VRIJ!

Musical groep 6 t/m 8
Op donderdag 18 april is de
feestelijke ouderavond voor groep 6
t/m 8.
De kinderen uit de lagere groepen
die graag naar hun broertjes en
zusjes willen kijken zijn op deze
avond ook welkom.
Het feest na afloop van de musicals
is voor de kinderen vanaf groep 6.
(en natuurlijk voor ouders en oudere
kinderen
Kinderen van groep 1 t/m 5 gaan dan
naar huis.

De kinderen zitten bij hun ouders.
De kinderen van groep 6 t/m 8
worden om 18.45 uur verwacht.
(schminken)
De avond begint om 19.30 uur

De generale repetitie is op
donderdagochtend 18 april. De
groepen 1 t/m 5 komen dan kijken.

(Kinder)verloting
feestelijke ouderavond
groep 6 t/m 8
De kinderverloting is alleen voor de
groepen 6 t/m 8. Deze kinderen
krijgen een gratis lot en hebben
altijd prijs.
Natuurlijk houden we ook weer een
gewone verloting waarvoor iedereen
bij binnenkomst loten kan kopen.

Paasweekend
Donderdag 18 april om 14.15 uur
gaat de school uit voor het Paasweekend.
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
is de school dicht, 2e paasdag
(zie onder) ook.
Dinsdag 23 april hebben de leerkrachten een studiedag.
De school begint dus weer op
woensdag 24 april om 8.30 uur.

Paaseieren zoeken 2e paasdag
Op tweede Paasdag worden er weer
eieren gezocht bij de speelvijver
in het bos (maandag 22 april).
We beginnen om 10.00 uur.
Er is natuurlijk weer koffie voor
de ouders etc. etc. etc. Komt allen!!
In verband met het verstoppen van
de eieren a.u.b. niet voor 9.50 uur
aanwezig zijn.

Als uw kind niet komt, horen we
dat graag even.
Het is handig dat u met uw
kind/kinderen op de fiets komt.
Geef uw kind a.u.b een tasje of
mandje mee om de gevonden eieren
in te doen!

Vakantie
De meivakantie begint vrijdag
26 april om 14.15 uur voor alle
leerlingen.
De school begint weer op maandag
6 mei om 8.30 uur.

Volgend informatiebulletin
vrijdag 10 mei

