16. Nieuwsbrief 6 april 2018
Data van belang
10 april
18 april
18 april
18 april
20 april
7 mei
10 mei
11 mei
21 mei
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studiemiddag; leerlingen vrij om 12.35u
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

Studiemiddag 10 april
Zoals u op de jaarkalender kunt zien zijn de kinderen komende
dinsdagmiddag vrij i.v.m. een studiemiddag. Het team gaat dan aan de slag
met de workshop voor cultuur “theater/drama” zodat we zelf hier weer mee
aan de slag kunnen in de klas met onze eigen kinderen.
Open Avond
Op woensdag 18 april organiseren wij opnieuw onze Open Avond van 18.00
tot 19.30 uur. Alle kinderen krijgen bij deze nieuwsbrief de uitnodiging mee.
De kinderen zijn trots op wat ze allemaal aan het doen zijn en wij presenteren
het graag. Ook familie, vrienden en kennissen zijn welkom op deze avond.
Actie start op 6 april
Vanaf vrijdag 6 april start de actie ‘Geef een
prentenboek cadeau!’
Het boek ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’ is dan
voor 2 euro te koop in de boekhandel. Met de actie
kunnen (groot)ouders, familieleden, en anderen
helpen om 1 miljoen kinderen aan het lezen te
krijgen.
Staking 13 april
Uw kind heeft een brief meegekregen over de staking. Leest u deze goed
want niet alle scholen zijn vrij en bij ons zijn niet alle klassen vrij omdat niet
alle leerkrachten deelnemen aan de staking. Natuurlijk staan zij wel allemaal
achter de doelen van de staking maar om uiteenlopende redenen geven zij
geen gehoor eraan om deel te nemen aan de stakingsactiviteiten.
PBS: De gedragsverwachting
We werken op dit moment aan de
gedragsverwachting: “ik los problemen op volgens
plan” en we zien dat kinderen dat steeds beter kunnen
zodat we kunnen belonen met een muntje. Hierdoor
zijn de 120 ballen ook bereikt en krijgen de kinderen
een extra momentje om buiten te spelen.
Daarna gaan we door met sparen voor de 140 ballen
en een nieuwe beloning: “een picknick met de groep,
unit of bouw”.

Vervangingen
Maandag 9 april juf Steffi en juf Rozanne op woensdag 11 april in groep 6a van juf
Crissy.
Dinsdag 10 april en donderdag 12 april is er een vervanger in de groep 4/5 van meneer
Hans.
Ouderbijdrage
Gelukkig hebben steeds meer ouders hun ouderbijdrage voldaan. Bent u dit nog vergeten
dan zullen we u komende week een brief meegeven waarop de gegevens staan zodat u
deze nog kunt overmaken.
Wist u dat …..
De nieuwe update ouders & onderwijs weer beschikbaar is.
Deze te bereiken is via een link op onze website of via www.oudersonderwijs.nl
We komende week voor schoolgroente en –fruit komkommer, ananas en een
appel krijgen.
Dit nog is tot de meivakantie op woensdag, donderdag en vrijdag.
U daarna de kinderen zelf weer fruit mee gaat geven op alle dagen van de week.

