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Welkom Ivy!
Deze week zijn we met de
collega’s op kraamvisite geweest
bij juf Karien. Het gaat heel goed
met haar en baby Ivy. Woensdag
is juf Karien zelfs al even met Ivy
op bezoek geweest in groep 7. De
kinderen vonden dat heel gezellig!

Schoolreisje 18 april 2018
Op woensdag 18 april gaan we op schoolreis met de groepen 1 tot en met
6 naar Avontura in Enschede. We zullen met 3 bussen gaan. De bussen
komen om 8.30 uur voorrijden, (dus graag op tijd op school) aan de kant
van het kinderdagverblijf. De bussen vertrekken om 8.45 uur. De
kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en zullen per groep naar de
bussen gaan.
De kinderen krijgen een arrangement dat bestaat uit: onbeperkt drinken,
1 x patat met een snack en een ijsje. Voor
kinderen met allergieën of leerlingen die halal
eten wordt apart iets geregeld.De kinderen
mogen geen geld en drinken meenemen, wat
snoep voor onderweg is prima, maar niet
teveel! De leerkrachten maken zelf foto’s en
deze zullen op de website geplaatst worden.
Wij vertrekken vanuit Avontura om 13.45 uur
en we zullen rond 14.15 uur weer op school
zijn. We hopen op een gezellige dag! Voor
vragen kunt U terecht bij Juf Astrid ( groep 2)

of juf Christel ( groep 3).

‘Koninklijke’ Halviering
Graag willen we u vast uitnodigen voor onze
‘Koninklijke’ halviering. Op donderdag 26 april,
de dag vóór Koningsdag en ook de meivakantie
zullen alle groepen in de hal optreden voor
ouders. Dit keer in het thema ‘Koningsdag’. Wij
verwachten rond 13:00 uur te beginnen en om
14:15 te eindigen. Zet het vast in uw agenda!

Sponsorloop voor Kika
Tijdens de Koningsspelen (volgende
nieuwsbrief meer info) zal er ook weer een
sponsorloop gehouden worden. De opbrengst
hiervan zal naar Kika gaan. De brief en
inschrijflijst zullen snel meegegeven worden
aan de leerlingen.
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Goede Vrijdag alle leerlingen vrij
apr1e Paasdag
apr2e Paasdag
alle leerlingen vrij
aprOud papier
apr14:15 uur Tentoonstelling Project Textiel/Kleding!
aprVoorronde Zingen & Swingen
aprKangoeroeochtend gr 2 HKC Korfbalclub
aprSWIM gr 3 8.40 u
aprNieuwsbrief
apr+ 18 en 19 apri EindCito gr 8
aprSchoolreisje gr 1 t/m 6
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