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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Goede Vrijdag / 2e Paasdag: 30 maart t/m 3
april 2018
Vrije dag groep 1&2: 13 april
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie: 30 april t/m 11 mei 2018
2 Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018

NIEUWSBRIEF 26 maart t/m 30 maart 2018
Beste ouders en verzorgers,
In de school is het een gezellige drukte met alle voorbereidingen
voor de Pasen. Liedjes worden geoefend en mooie
knutselwerkjes gemaakt. Volgende week is het een korte week.
We wensen u alvast heel fijne Paasdagen.

Studiedagen:
29 maart, 3 april
V

NIEUWS VOOR OUDERS
Ontmoetingsochtenden
U bent iedere vrijdag welkom vanaf 8:30 uur
vanaf 9 uur is er soms een thema.
Zet deze vast in uw agenda:
6 april “Cal”
13 april Op de koffie bij de directie
CAL (samen haken) op de volgende vrijdagen:
6 april, 1 juni en 6 juli
Op de kalender vindt u de data wanneer er
“koffie met de directie” gepland staat.

Denkt u aan de zomertijd? De klok gaat een uur vooruit.
De Ouderacademie
Naailessen: Dinsdags 9.00-11.00u.
Taallessen: Maandags 8.30-11.30u en
dinsdags 13.00-15.00u
U kunt gewoon komen als u een keer mee
wilt doen of mee wilt kijken.
Taallessen beginnersgroep: Geef u op bij Juf
Kerkhoven!

Studiedagen
De studiedagen zijn aansluitend aan het paasweekend: de
kinderen hebben donderdag 29 maart vrij, 30 maart Goede
vrijdag, 2 april 2e paasdag en 3 april studiedag. Alle leerlingen
worden op 4 april weer op school verwacht.

BINGO OP 11 APRIL VOOR DE GROEPEN 1 t/m 8
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 kunnen natuurlijk ook
meedoen, maar dan moet er wel een van de ouders of een
oudere broer/zus helpen. Dus ouders we rekenen erop dat u
gezellig met u kind mee komt!!
Groepen 1 en 2 op 13 April vrij.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben een onderwijsdag
buiten de school op vrijdag 13 April.
Alle kleuters zijn die dag vrij van school.

In het weekend van 7 en 8 april 2018 openen zo’n 200 gastvrije tuinders weer hun deuren. Deze
tuinders zitten door heel Nederland. Het evenement is voor iedereen en gratis toegankelijk. Voor
meer informatie zie website: www.komindekas.nl.

Uit de groepen
Groep Kikker
Deze week vieren we eindelijk Pasen. Jezus leeft!
Woorden van deze korte week:
Beide, erbij, eraf, de paardenbloem, het doet zeer, de stopwatch, hoe lang?, vrij, stil/herrie, lawaai,
de paasviering, het paasbrunch.
Woensdag hebben we paasbrunch. We krijgen van de ouderraad eten. U hoeft uw kinderen dus
GEEN ETEN mee te geven.

Groep Beer
Op woensdag vieren we paasfeest. De kinderen mogen iets gezonds meenemen voor de paasbrunch.
Woorden van de week: De plant, het zaadje, de aarde / grond, de wortel, de groente, het fruit, rijp /
niet rijp.
Boek van de week: de kleine muis, de rijpe aardbei en de hongerige beer
Andesile en Waiswa
Wij sparen geld voor 2 kinderen uit Afrika die arm zijn. Vorige week is het spaargeld geteld en…..
compliment voor de groepen KIKKER en 6a want zij hebben veel geld opgehaald!! Ook een
compliment voor 8b die een lekkere pannenkoekenactie heeft gehouden om daarmee geld te
verdienen voor onze sponsorkinderen.
Doet u alstublieft ook mee met dit spaarproject?

Groep 8b
In groep 8b hebben we vandaag een gezonde lunch gehad.
We hebben deze week auditie gedaan voor onze musical op 10 juli.
Alle kinderen hebben een rol, lees het script goed door en oefen
alvast de liedjes
Volgende week dinsdag hebben we een toets staatsinrichting.
Op woensdag moeten de kinderen hun werkstuk herkansing
inleveren. Zorg dat je het werkstuk in je eigen woorden hebt
geschreven.
Op woensdag vieren wij ook het paasfeest. Het zou leuk zijn als alle
kinderen iets te eten of te drinken mee nemen voor de paasbrunch.

Groep 3/ 4 Taalklas
Wij werken in de klas over Pasen.
Samen hebben we de Paastakken versierd in de klas.
Op vrijdag gaan we met de ouders Paastuintjes maken.

