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Belangrijke data
9 april
17 april
19 april
22 april – 4 mei
6 mei
9-22 mei
23 mei
27 mei
28 mei
30 mei-10 juni

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.35 uur vrij
Kennismaken nieuwe leerlingen
Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Mei-vakantie
kinderen worden om 8.45u op school verwacht
GSO (toetsweken)
studiemiddag, alle kinderen zijn om 12.35u vrij
sportdag bovenbouw
sportdag middenbouw
HePi vakantie

PBS nieuwe gedragsregel
“Ik los mijn problemen op volgens
plan”
Vraag eens aan uw kind welke
gedragsregel de afgelopen weken
centraal stond.
Vraag aan de kinderen waar ze aan
denken bij deze gedragsregel.
Wat moet je wel doen en wat juist niet?
Na de vakantie gaan we nog 2 weken
door met oefenen omdat het best
moeilijk is om zelf je eigen problemen
op te lossen.
Nieuwe leerlingen
Na de meivakantie starten 8 nieuwe leerlingen bij ons op school. Ze
hebben woensdag 17 april kennisgemaakt met de juf en hun
klasgenootjes. Wij wensen Zoey, Anika, Eleandro, Aman, Joy, Jeaylin,
Kyano en Deldar heel veel leerplezier bij ons op school.
24 mei doe-middag
In plaats van een open avond willen we dit jaar een doe-middag
organiseren. U bent van harte welkom op vrijdagmiddag 24 mei om op
school te komen kijken. Na de vakantie hoort u hier meer over.
Het Propaan-project
Het Propaan-project is dit jaar gestart voor kinderen die kennismaken
met het praktijkonderwijs op de Zwaaikom. Van onze school hebben 6
kinderen hieraan deelgenomen. Er is een professioneel filmpje
gemaakt van dit project als good practice van Passend Onderwijs.
Het is nu gelanceerd op het landelijk congres Passend Onderwijs en
het
komt ook op de website van Passend Onderwijs.
Het filmpje is te bekijken via de volgende link
https://vimeo.com/328400016/17cb4f2015

Vervangingen
Maandag 6 mei juf Nicole ondersteunt in groep 7/8
Maandag 13 mei juf Nicole vervangt in groep 7/8
Woensdag 8 mei juf Nicole vervangt in groep 8c
Dinsdag 7 mei juf Baukje vervangt in groep 8a
Dinsdag 14 mei juf Baukje vervangt in groep 5/6
Donderdag 9 mei meneer Melvin vervangt in groep 8a
Donderdag 16 mei juf Baukje vervangt in groep 6c
Donderdag 16 mei juf Eveline vervangt in groep 8a
Donderdag 16 mei meneer Leon vervangt in groep 7a
Vrijdag 10 mei meneer Melvin vervangt in groep 7b
Vrijdag 17 mei meneer Melvin vervangt in groep 8b
Einde schoolfruit
Vandaag hebben de kinderen voor de laatste keer schoolfruit gekregen. Na de
vakantie is het de bedoeling dat de kinderen zelf weer elke dag fruit meenemen
om op school te eten.
Ouder bijdrage
We zijn trots op de ouders die deze bijdrage al hebben betaald. Misschien denkt
u: “o, dat ben ik vergeten maar ik wil wel betalen”. Natuurlijk kan dat nog
steeds.
Wist u dat …….
- We vandaag tijdens de Paasviering samen eten hebben gedeeld.
- Er zoveel lekkere hapjes waren dat het moeilijk kiezen is voor de kinderen.
- Er genoten is door iedereen van al dat lekkers.
- De visitatiecommissie van Delta-onderwijs, afgelopen dinsdag en donderdag
op school zijn komen kijken naar ons onderwijs.
- Wij het verslag na de vakantie gaan krijgen.
- Wij jullie op de hoogte zullen brengen van de resultaten.
- Wij trots zijn op ons onderwijs en wij denken dat ze wel gezien hebben
waarom wij trots zijn.
- 11 mei de Kaaienloop wordt gehouden, voor meer info www.kaaienloop.nl
Wij iedereen een heel fijne Paasdagen wensen en een heel fijne vakantie met
heel mooi weer in het vooruitzicht. Geniet ervan!!

