Week 15- jaargang 2016-2017

Verjaardagen
Giovanni van Westreenen

14 april

6 jaar

Pasen
Donderdag 13 april is het weer zover, "Het Paasfeest".
Deze ochtend werken de kinderen t/m de pauze volgens het normale rooster.
Iedereen moet zelf voor het tien uurtje zorgen. Er is ook gewoon schoolfruit.
Daarna starten we met het paasprogramma.
Deze dag hebben we een continurooster, de lunch wordt verzorgd door de OR en alle
kinderen gaan om 14.00 uur naar huis en kunnen dan gaan genieten van de
paasdagen.
Einde schoolfruit
Twintig weken hebben wij weer mogen genieten van overheerlijk gratis schoolfruit. Deze week is het de
laatste week dat alle kinderen gratis schoolfruit hebben gekregen dus dat betekent dat alle kinderen
vanaf woensdag 19 april a.s. weer zelf fruit/groente/rauwkost moeten meenemen. Wij hebben twee vaste
fruitdagen op school, woensdag en donderdag, waarbij de kinderen alleen fruit/groente/rauwkost mogen
eten in de ochtendpauze. De andere dagen van de week mogen ze een boterham meenemen en/of een
koek zonder chocolade. Maar het liefst zien wij dat de kinderen de gehele week fruit en/of groente eten.
Koningspelen
Wie kan ons nog helpen op deze dag!!!!
Graag even doorgeven aan de leerkrachten
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.
Om 12 uur zijn alle kinderen vrij en kunnen ze gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Groep 8
Volgende week heeft groep 8 de eindtoets. Als afsluiting zullen ze donderdag 20 april op school met z’n
allen lunchen. De juf zorgt voor de pannenkoeken.
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Activiteiten
Belangrijke

data

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 april
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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