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Activiteitenkalender in april
06-04-2018
Studieochtend voor de onderbouw
13-04-2018
Open ochtend
16-04- 2018
Open ochtend
20-04-2018
Koningsontbijt
Scala Sportdag voor groep 7/8
27-04-2018
Koningsdag, vrij
28-04 t/m13-05
Meivakantie
14-05-2018
Weer naar school

Mochten er nog andere ouders zijn die graag helpen
willen, kunnen zij dit ook doorgeven aan de
leerkracht.Voor de kinderen begint de de crea
ochtend om 11.00 uur. Aan de helpende ouders willen
we vragen of zij rond 10.40 uur aanwezig willen zijn,
om alles klaar te zetten, zodat er meteen goed
gestart kan worden.
We hebben er nu alweer zin in!

Studieochtend
Op 6 april is er een studieochtend voor groep 1 t/m 4.
Op deze dag is er dus geen school voor groep 1 t/m 4.
De kinderen van groep 5 t/m 8 worden wel gewoon op
school verwacht.
Terugblik Pasen
Nog even een korte terugblik naar de Pasen. In de
groepen is ’s ochtends gesproken over het Paasverhaal
en zijn er Paasliedjes gezongen. ’s Middags is er
gesmuld van alle lekkere gerechten die de kinderen
meegenomen hadden. Ouders, enorm bedankt voor
jullie inzet en alle broodjes, beleg, (gevulde) eieren,
taarten, soesjes, croissantjes, fruit en noem maar op.
Zonder jullie had dit niet gekund!
Ook was er een gezellige paasspeurtocht voor de
kinderen van de onderbouw, zowel binnen als buiten.
Kortom, het was een geslaagde dag.

OokOo

Crea ochtend
Ook heel leuk was de crea ochtend gisteren. De start
verliep wat rommelig, maar toen eenmaal iedereen
aan de slag was, was het echt erg geslaagd. Er werd
gedanst, figuur gezaagd en geboetseerd. Ook werden
er sieraden gemaakt, rook het in de keuken heerlijk
door alle versgebakken koekjes en werden er de
heerlijkste smoothies gebrouwd en was er nog veel
meer te beleven.
25 april staat de volgende crea ochtend op de
planning. We gaan ervan uit dat alle ouders die deze
keer geholpen hebben ( ook daarvoor onze dank! )
deze ochtend weer aanwezig zijn. Mocht dit niet zo
zijn, geeft u dit dan even door aan de leerkracht?

Open dag
Vrijdag 13 april en maandag 16 april is het zover: de
open ochtend. Deze ochtend is van 8.30 uur tot 12.00
uur. Op beide dagen zal ook Bianca Righarts in de
ochtend aanwezig zijn, zij is onze nieuwe
ambassadeur vanuit GO! Mocht u een vraag hebben
over uw kind, een opvoedkwestie willen bespreken of
gewoon even met haar kennis willen maken, dan is
daar gelegenheid van 8.30 uur tot 10.30 uur.
Volgende week ontvangt u een mail met daarin tijden
wanneer u in welke groep aanwezig kunt zijn.
Verkeersouders
Het praktisch verkeersexamen voor onze school
plaatsvinden op dinsdag 22 mei. Iedere
deelnemende school is verplicht om postende ouders
aan te melden. We hebben al twee ouders en zijn nog
dringend op zoek naar één ouder. Bij te weinig
aanmeldingen, mogen we niet meedoen.
Een postende ouder heeft de taak om bij leerlingen
van andere scholen op een punt in de route de
verkeershandelingen te controleren.
Uiteraard wordt u hierover uitgebreider geïnformeerd
als u zich opgeeft. Dit kunt u doen bij juf Christa of
juf Marleen.
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aanwezig zijn om onze voetbaltoppers aan te
moedigen!
Koningsontbijt
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Onze school
doet hier aan mee.
Alle kinderen van groep 1 t/m 6 starten deze dag met
een Koninklijk ontbijt. De Jumbo heeft dit geregeld
en er wordt rekening gehouden met allergieën.
De school krijgt een ook sportpakket. Elke klas krijgt
deze dag de tijd om met het sportpakket te kunnen
spelen.
De kinderen hoeven deze dag alleen een bord en
bestek mee te nemen (graag in een plastic tas).
Natuurlijk mogen ze deze dag in oranje kleding naar
school komen, Oranje Boven!
Gedrag in de wijk
Regelmatig bereiken ons meldingen dat er kinderen
van onze school na schooltijd in de wijk vervelende
dingen doen. Belletje leuren en andere kinderen (ook
van onze school) slaan en schoppen. Dit kan natuurlijk
helemaal niet. Op school wordt hier in de groepen
aandacht aan gegeven. Wij willen u vragen of u
hierover ook met uw eigen kind(eren) zou willen
praten.
Nieuws uit de MR
De MR is weer bij elkaar geweest en heeft gesproken
over de verschillende onderwerpen. Zo kwam onder
andere de TSO aan bod. Er is een overeenkomst
gemaakt door Scope waarin de algemene afspraken en
regels staan. De MR heeft samen met de TSO
coördinatoren van onze school deze overeenkomst zo
aangepast zodat het een goed beeld geeft van de TSO
bij ons op school.
Voetbaltoernooi
Maandag 30 april is het schoolvoetbaltoernooi. Leuk
dat we met 3 teams hieraan mee gaan doen: een
meisjesteam uit groep 5/6 een jongensteam uit groep
5/6 en een jongensteam uit groep 7/8. Fijn dat er ook
3 coaches gevonden zijn die het team gaan
begeleiden! Deze kinderen en ouders krijgen volgende
week een brief mee met daarin alle informatie.
Natuurlijk zullen er die dag ook sommige leerkrachten
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