Week 12- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Giovanni van Westreenen

14 april

6 jaar

Koffieochtend 15 maart jl.
Op woensdag 15 maart was er een koffieochtend. Met 12 ouders hebben we gesproken over de voor-en
nadelen van een continurooster en ideeën uitgewisseld m.b.t. voor- en naschoolse opvang en activiteiten
die georganiseerd kunnen worden. U heeft inmiddels ook een enquête ontvangen over het continurooster
met als bijlage de presentatie die gegeven heeft tijdens de koffieochtend. Alle ouders, hartelijk dank voor
jullie inbreng!
De volgende koffieochtend staat gepland op vrijdag 2 juni om 8.30 uur.
Uitslag enquête continurooster.
Alle stemmen zijn geteld. Maar liefst 100 % van de vragenlijsten hebben wij mogen ontvangen. Dus alle
vragenlijsten zijn ingevuld, super!
Wij kunnen u dan ook alvast melden dat 87% van de ouders de voorkeur voor een continurooster heeft
uitgesproken. Wij hadden ons tot doel gesteld dat 70 % of hoger voor een continurooster moest
kiezen maar met 87 % staat vast dat het continurooster er gaat komen per schooljaar 2017-2018.
Met welk model we gaan werken (vier dagen tot 14.30 uur en woensdagmiddag tot 12.15 uur of vijf
gelijke dagen tot 14.00 uur) laat nog even op zich wachten omdat die inventarisatie momenteel nog
gaande is.
Uiterlijk 21 april laten wij u weten met welk model wij gaan werken per schooljaar 2017-2018.
Wij willen u hartelijk danken voor het invullen van de enquête! En we houden u op de hoogte.
Juf Andrea is nog ziek.
We kunnen u melden dat juf Andrea nog niet in staat is om te werken. Zij zal ook voor de zomervakantie
nog niet op school aanwezig zijn. Wij verwachten dat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar weer
werkzaam zal zijn. Meester Hans blijft dus tot aan de zomervakantie werkzaam bij ons op school.
Alle kaarten, lieve briefjes of tekeningen zijn van harte welkom. U kunt ze bij de leerkracht inleveren en
wij zorgen dat ze bij juf Andrea thuis bezorgd worden.
Ruilbeurs
In de vergaderingen van de leerlingenraad is naar voren gekomen dat de kinderen de ruilbeurs graag
weer terug zouden zien. Vandaar dat op woensdag 17 mei de ruilbeurs is.
De kinderen gaan thuis op zoek naar spullen (geen waardevolle spullen), waar ze niet meer mee spelen
en wel zouden willen ruilen. Dit nemen ze in een grote tas op woensdag 17 mei mee naar school. Ook
nemen ze een kleedje en een naambordje mee.
Om 11.15 uur gaan we met z’n allen naar buiten en mogen de kinderen de spullen op hun eigen kleedje
uitstallen. Na 5 minuten rondkijken kan er geruild gaan worden.
Om 12.30 uur mogen de nieuwverworven spullen mee naar huis.
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Pasen
Donderdag 13 april is het weer zover, "Het Paasfeest".
Verdere informatie over het Paasfeest volgt zo spoedig mogelijk.
Deze dag hebben we een continurooster en alle kinderen gaan om
14.00 uur naar huis en kunnen dan gaan genieten van de paasdagen.
Koningspelen
Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Dit gaan we vieren! Iedereen mag in zijn mooie, sportieve, oranje
kleding naar school komen. De dag beginnen we met het gezamenlijke dansje “Okido”, daarna gaan we
ontbijten. De kinderen krijgen een klein, gezond ontbijtje aangeboden door
de landelijke organisatie van de Koningsspelen.
Na het ontbijt gaan we sporten, wat we allemaal gaan doen zien jullie op die
dag zelf.
De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten deze dag ook een wit t-shirt
meenemen en ze mogen lichtgevende staafjes meenemen.
Wie heeft er nog een kruiwagen te leen voor deze dag?
Dit jaar hebben we bij het Paasfeest geen hulp nodig maar bij de Koningsspelen des te meer. Zou u het
leuk vinden om te helpen? Geef u dan op bij de leerkracht.
Om 12 uur zijn alle kinderen vrij en kunnen ze gaan genieten van een welverdiende vakantie.
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Activiteiten
Belangrijke

data

Vrijdag 7 april
Verkeersexamen groep 7/8
Dinsdag 11 april
Juf Adrie komt in alle groepen
Woensdag 12 april
Schoolvoetbal jongens 7-tallen
Groep 6/7/8 project Red een legkip
Donderdag 13 april
Continu rooster, alle kinderen zijn om 14.00 uur uit
Vrijdag 14 april t/m maandag 17 april
Paasvakantie
Dinsdag 18 t/m Donderdag 20
Eindcito groep 8
Dinsdagochtend juf Karin in groep 6/7
Woensdagochtend meester Gerard in 6/7
Donderdagochtend meester Hans in groep 6/7
Vrijdag 21 april
Koningsspelen alle kinderen zijn om 12 uur uit
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
Meivakantie
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