15. Nieuwsbrief 23 maart 2018
Data van belang
30 maart
2 april
18 april
18 april
18 april
20 april
7 mei
10 mei
11 mei
21 mei
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Goede Vrijdag alle leerlingen hele dag vrij
2e Paasdag alle leerlingen hele dag vrij
leerlingen groep juf Nicole vrij
kennismaken nieuwe leerlingen
Open Avond
start meivakantie om 15.05u
leerlingen op school 8.40u
Hemelvaartsdag alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
2e Pinksterdag alle leerlingen vrij

Sponsorloop
Gisteren hebben we een fantastische sponsorloop gehad. Het weer zat
mee en we hebben enthousiaste ouders mogen ontmoeten.
De opbrengst is ruim €5.000,Complementen voor alle kinderen! Wat hebben zij ontzettend goed hun
best gedaan om sponsoren te vinden en enorm veel gelopen gisteren!
2 kanjers hebben zelfs 2x gelopen: 1x met groep 7 en 1x met groep 8
en hebben dus een half uur gelopen: Mohamed 42 rondjes en Mariëlla
33 rondjes. We kunnen de goede doelen hierdoor allemaal minimaal
€1666,- geven. Het juiste bedrag komt in de volgende nieuwsbrief.
De goede doelen van dit jaar zijn:
Schoolplein (1/3 deel)
Bij de nieuwbouw van onze school hebben we in samenwerking met de
Gemeente Oosterhout onze speelplaats in kunnen richten. Het budget
was niet toereikend om alles te kunnen doen en dus liggen er nog
wensen op de plank. We hebben nu weer wat extra geld om het plein
leuker te maken!
Oudervereniging – SBO DE WISSEL (1/3 deel)
De oudervereniging krijgt 1/3 deel van de opbrengst van deze
sponsorloop. Zij zullen u laten weten waaraan zij het geld gaan
besteden.
De Roparun 2018 (1/3 deel)
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van
Parijs naar Rotterdam waarbij er geld opgehaald wordt voor mensen
met kanker. Van dit geld worden pruiken gemaakt,
kinderactiviteiten georganiseerd en kan er gebruik
worden gemaakt van de wensambulance. Het motto
van de Roparun luidt; leven toevoegen aan de dagen,
waar vaak geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven. Van 19 t/m 21 mei gaan
juf Crissy en juf Hanneke met team 86 meedoen met
de RopaRun, omdat zij net als vele anderen weten
wat kanker met mensen en hun omgeving doet.
Open Avond (herhaling)
Op woensdag 18 april organiseren wij opnieuw onze Open Avond van
18.00 tot 19.30 uur. 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. De officiële uitnodiging volgt nog!
Vervangingen
Dinsdag juf Joyce in groep 7b,
Woensdag 28 maart juf Fleur in groep 6/7,
Juf Rozanne (28 maart) in groep 6a om en om op woensdag met juf
Ilona.

In blijde verwachting
Zoals u weet is juf Esther in blijde verwachting van haar 2e kindje en deze week
heeft juf Yvonne ook bekend gemaakt zwanger te zijn van haar 2e kindje. Juf
Emily vervangt juf Esther op de donderdag en vrijdag in groep 3 waardoor juf
Sandra werkt op de maandag, dinsdag en woensdag in groep 3. Voor juf Sandra
in groep 4 is er vervanging geregeld: afgelopen week juf Rozanne; komende
week juf Steffi en daarna juf Züleyha tot de zomervakantie. Te zijner tijd wordt u
op de hoogte gebracht wie juf Yvonne gaat vervangen.
Mogelijke staking 13 april
U heeft het misschien al op tv gehoord of in de krant gelezen; er is op 14
februari in het noorden van het land en op 14 maart in het midden van het lang
gestaakt. Binnenkort is waarschijnlijk ook onze regio aan de beurt. We weten
nog niet zeker of er gestaakt gaat worden en de datum is nog niet officieel
bekend maar voorlopig gaat men uit van vrijdag 13 april. Zodra wij meer
informatie hebben, hoort u natuurlijk van ons!
Theek5: CoderDojo
CoderDojo houdt gratis bijeenkomsten voor jonge mensen (9 t/m 12 jaar)om te
leren programmeren, websites bouwen, programma’s te maken, games te
maken en meer. Theek5 vraagt ons dit nog eens onder de aandacht te brengen
via de nieuwsbrief van de scholen.

