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Verjaardagen
Giovanni van Westreenen

14 april

7 jaar

Vrijwilligster gevraagd voor de Peuterspeelzaal.
Peuterspeelzaal 't Woelige Hoekje heeft sinds 13 maart jl. haar deuren op de Isandraschool geopend.
Leidster Marieke heeft al 7 peuters op dinsdag- en vrijdagochtend. Zij is nu op zoek naar een vrijwilligster
die haar op dinsdagochtend en/of vrijdagochtend kan ondersteunen. U kunt hiervoor een kleine
vergoeding krijgen.
Bent u die vrijwilligster en heeft u altijd al met peuters willen werken, dan is dit uw kans en kunt u zich
aanmelden bij Marieke van de Peuterspeelzaal.
Juf Suzanne en meester Nico.
Vanaf maandag 19 maart is juf Suzanne minder gaan werken. Zij is voortaan op maandag vrij en zal
meester Nico lesgeven aan groep 7 en 8. Dinsdag t/m vrijdag geeft juf Suzanne les aan groep 7 en 8
waarbij meester Nico ook op vrijdag aanwezig zal zijn.
Brieven.
Vrijdag 16 maart heeft u een informatiebrief gehad over de ontwikkelingen van de laatste periode op
school. Woensdag 21 maart is er nog een brief meegegeven aan uw kind(eren) over het vervolgtraject.
Koffieochtend vrijdag 6 april 2018 met als thema 'Leren Spelen'.
Vrijdag 6 april a.s. is er weer een koffieochtend. We starten om 8.30 uur en ronden de koffieochtend weer
af omstreeks 9.30 uur. Onder het genot van een kopje koffie/thee zal Jacinte Roelofs
(jeugdverpleegkundige) en Evelien Goris (speelotheek) jullie als ouder meer informatie geven over leren
spelen.
Krijg je als ouder ook weleens de vraag; Ik verveel me, wat kan ik gaan doen?
Wil je weten wat je kunt aanbieden passend bij de leeftijd van je kind? Kom dan ideeën, maar ook de
achtergronden daarvan opdoen. Mogelijk heeft u als ouder ook vragen, dan kunnen zij deze vragen voor
u beantwoorden.
U komt toch ook?
Week van het geld
Afgelopen vrijdag heeft groep 7/8 de mindmap met de vraag: ' Wanneer ben je rijk?' ingevuld. Wij kunnen
hier een zitzak mee winnen! U kunt nu uw stem uitbrengen op: https://www.weekvanhetgeld.nl/wedstrijd/
en stem op onze mindmap!
Herinnering:Paasfeest en 10 jaar Spoenk
Woensdag 28 maart vieren wij het paasfeest op school. Het team verzorgt samen met de kinderen van
groep 8 verschillende activiteiten o.a. paashazenjacht en spelletjes. De OR verzorgt deze dag de lunch.
De kinderen moeten deze dag wel zelf hun 10-uurtje meenemen. Natuurlijk is er deze dag ook gewoon
schoolfruit. Ook bestaat Onderwijs Groep Spoenk deze dag 10 jaar. Alle kinderen krijgen een ijsje vanuit
Onderwijs Groep Spoenk.
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