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Studiedag; alle leerlingen hele dag vrij
sponsorloop
Goede Vrijdag alle leerlingen hele dag vrij
2e Paasdag alle leerlingen hele dag vrij
leerlingen groep juf Nicole vrij
kennismaken nieuwe leerlingen
Open Avond

Studiedag 14 maart
Komende woensdag zijn de kinderen vrij en gaan wij met ons team
ons nog meer verdiepen in onze nieuwe leesmethoden. We werken er
nu mee vanaf begin van het schooljaar en gaan samen kijken waar we
nog meer en beter kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van
onze kinderen op het gebied van technisch lezen.
Sponsorloop
Deze week hebben de kinderen de sponsorkaart en de goede
doelenkaart meegekregen. Wij hopen dat het lukt om sponsoren te
vinden voor het lopen. Het is toch een extra steuntje in de rug als je
weet dat je niet voor niets loopt want je hebt centjes opgehaald met
hard lopen voor het goede doel. Dit sluit ook mooi aan bij onze
gedragsverwachting voor PBS: “ik help een ander” die we aan het
oefenen zijn. We wensen alle kinderen heel veel succes!!
Open Avond
Op woensdag 18 april organiseren wij opnieuw onze Open Avond. Zet
u hem op de schoolkalender? U kunt dan nu al deze datum reserveren
om op school te komen kijken in alle klassen. De kinderen zijn trots op
wat ze allemaal aan het doen zijn en wij presenteren het graag.
Schoolfruit
We krijgen nog steeds voor 3 dagen in de week schoolfruit tot de
meivakantie. De kinderen eten dat fruit op woensdag, donderdag en
vrijdag. Voor volgende week krijgen zij galiameloen, een
halfbloedsinasappel en een peer.
Voorstelling over autisme
Oudervereniging Balans nodigt u uit voor de voorstelling “Een indiaan
in huis” van Theatergroep Bint, donderdagavond 29 maart in
Rosmalen. Een herkenbare en ontroerende voorstelling over autisme
en de impact daarvan op de omgeving. Kaartjes kosten €10,Voor meer informatie zie http://theatergroepbint.nl/Indiaan-in-huis

