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Kalender
Week van 29 maart – 2 april
Maandag
29 maart 19 uur intekenen
oudergesprekken
Dinsdag
30 maart

Week van 5 – 9 april
Maandag
5 april
Dinsdag

6 april

Woensdag
Donderdag

31 maart
1 april

Rapport mee

Woensdag
Donderdag

7 april
8 april

Vrijdag

2 april

Alle kleuters vrij

Vrijdag

9 april

Tweede Paasdag
Deze week
oudergesprekken
Groepsfoto’s
schoolfotograaf

Activiteiten schoolverlaters
Onze groep 8 leerlingen gaan een speciale periode tegemoet. Hierbij denken we aan de eindtoets in april,
de musical en uiteraard het schoolkamp. Eerder lieten we weten dat het vanwege de maatregelen nodig is
om voor het schoolkamp een alternatief programma te organiseren. Met de voorbereidingen hiervan zijn
we in volle gang. Het worden meerdere activiteiten waarop de kinderen zich al op kunnen verheugen. Voor
de meivakantie krijgen alle ouders van groep 8 verdere informatie via een Parro-bericht. Wat we precies
gaan doen op 9, 10 en 11 juni ? Dat blijft uiteraard nog even geheim!

Schoolfotograaf
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf op 8 april naar school. Op die dag worden er bij goed weer buiten
groepsfoto’s gemaakt. Op deze foto’s staan ook de groepsleerkrachten. Indien het vanwege het weer
fotograferen buiten niet mogelijk is, wordt de groepsfoto binnen gemaakt.
Dit jaar werkt de fotograaf niet met digitaal bestellen. Jullie krijgen bericht wanneer de foto’s op school
geleverd zijn en gekocht kunnen worden.

Bericht van de kinderraad
We hebben weer 2 keer online vergaderd met Carina. In alle groepen hebben we
gevraagd welk boek ze graag in de bibliotheek willen hebben. Ook hebben we
gevraagd waar iedereen buiten mee wilt spelen. Carina gaat met de ouderraad
afspreken wat ze gaan kopen. Leuk, hè? Hier zien jullie de top 6.
Volgende week is er een onderzoek in de groepen 5 tot en met 8. Dan stellen we
vragen over hoe de kinderen het in hun klas vinden. Wij hebben ook vragen bedacht.
Bij de volgende kinderraad gaan we hier over praten.
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1: Step
2: Diabolo
3: Ballenset
4: Circusset
5: Kruiptunnel
6: Staartbal

