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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
NIEUWSBRIEF 18 april
Meivakantie (incl. Koningsdag en Pasen):
19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus
2019
Studiedag alle leerlingen vrij:
11 en 12 juni 2019
18 en 19 juli 2019
Vrijdag 29 maart: Studiedag

kleutergroepen en groep 2/3 vrij:
V

NIEUWS VOOR OUDERS
Ontmoetingsochtenden om te ontspannen!
U bent iedere vrijdag welkom vanaf 8:30 uur.
Vanaf 9 uur is er soms een thema.
Zet deze vast in uw agenda:
CREA, creatieve ochtenden
op de volgende vrijdagen:
24 mei en 21 juni
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.
Juf Kerkhoven!

Geachte ouders/verzorgers,

We hadden een fijne paasviering vanmorgen en een
feestelijke dag.
De paasviering stond in het teken van ons jaarthema:
koninklijk. De kinderen hebben aan elkaar verteld wat het
paasverhaal voor ons betekent.
Een mooie afsluiting van de afgelopen weekopeningen met
het thema koninklijk waarin we toewerkten naar Pasen.
De tekst van maandag geef ik graag nog eens:
Micha 7:19
Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden
tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de
zee.
PBS (Positive Behaviour Support):
U hebt er vast al meer van gehoord: wij werken met PBS en
dat betekent: werken aan goed gedrag. Dat ziet u in de
school: we hebben nu een project tijdens de overblijf. We
willen dat ook buiten de school laten zien. Om u te
informeren en vooral te betrekken vindt u bij deze
nieuwsbrief de flyer met informatie en deze is er ook in
vertaling: Turks, Arabisch en Pools. Hieronder ook nog
nieuws uit de werkgroep.

Nieuws vanuit PBS en Buurtversterking vanuit de basisschool
Voor in uw agenda: 10 mei 8.45-10.15: Ouderbijeenkomst over “Een
fijne buurt voor mijn kinderen”.
Samen willen we een prettige buurt voor kinderen. Meerdere ouders
hebben al aangegeven dat ze blij zijn met wat de kinderen over PBS leren
op school, maar dat ze graag zouden zien dat de situatie buiten de school
ook wat positiever zou zijn. In deze ouderbijeenkomst zullen verschillende mensen die actief in de buurt werken
voor u in de school aanwezig zijn. U ontvangt meer informatie bij de uitnodiging, maar noteer het vast in uw
agenda!

Deze bijeenkomst past binnen ons verlangen ons met de buurt te verbinden. Dat doen we omdat het verbinden
van school-straat en thuis goed is voor de ontwikkeling van kinderen. In de flyer Buurtversterking vanuit de
basisschool kunt u daar meer over lezen. Deze flyer is in het Nederlands, Arabisch, Pools en Turks beschikbaar
omdat het belangrijk is dat alle ouders meedoen. Zowel in de ouderkamer als buiten de school zijn activiteiten
voor 2019 in voorbereiding. Een klein extern team en ook de Gemeente Den Haag ondersteunt ons hierin. Meer
informatie in de volgende nieuwsbrief.
Tot ziens op 10 mei!

HELPT U MEE MET VERZAMELEN!!!!!!!!!
Voor een techniek middag hebben we van een aantal dingen hééééééééééél veel
nodig!!!!!!!!!!!
Zou fijn zijn als u het volgende voor ons verzameld: kranten, flessendoppen, closetrolletjes,
keukenrollen, lege kleine waterflesjes.
U mag ze op school aan juf Kerkhoven geven.
Alvast bedankt, de ouderraad.

