April 2019
Nieuws uit de peutergroep
•

We zijn druk aan het werken aan ons project! We maken mooie
knutselwerkjes en leren alvast onze liedjes voor het theater. Wat we knutselen
gaan we natuurlijk nog niet verklappen! Donderdagavond 11 april vanaf
18.00 uur zijn jullie welkom voor onze kijkavond! Om 18.45 uur zal het
theater beginnen in de hal van de school.

•

Dinsdagochtend 2 april zal de fotograaf bij ons op school zijn. Iedereen heeft
inmiddels een brief hiervan ontvangen en ook de broertjes en zusjes kunnen
mee op de foto! We hopen dat iedereen er mooi op staat.

•

Vrijdag 19 april 2019 (goede vrijdag) zal de vakantie beginnen. De kinderen
worden dinsdag 7 mei weer op de peutergroep verwacht. We wensen iedereen
alvast een fijne vakantie!

Project
Zoals bekend sluiten we ons project af op donderdag 11 april
met de kijkavond en het Franck & Vrij Theater. Tijdens de
kijkavond is er koffie/thee/limonade/cake te koop voor het
goede doel ‘Dierenasiel Walcheren’. De opbrengst van de
kaartverkoop wordt hier ook aan besteed. Mocht u een
vrijwillige bijdrage willen geven, dan kan dat ook. De hond
staat al klaar in de hal van de school en zal ook op 11 april
klaar staan.

Schoolfotograaf
Dinsdag 2 april worden er ’s morgens schoolfoto’s
gemaakt.

Koningsspelen
Vrijdag 12 april doen we weer mee met de
Koningsspelen. De kinderen ontbijten eerst met
elkaar in de klas. Ze krijgen een lekker, gezond
ontbijt. Dus niet eerst thuis ontbijten! Na het
startsein van Koning Willem Alexander en
Koningin Maxima + het zingen van het lied
Pasapas (https://kvk.bnnvara.nl/video/pasapas-koningsspelen) beginnen we met de
Koningsspelen. De middag wordt in de eigen groep ingevuld; alle kinderen blijven
op school (er wordt geen gebruik gemaakt van de gymzaal) om met hun eigen klas
een gezellige afsluiting te hebben van de Koningsspelen.
Indigo groep 7-8
Maandag 15 april komt Indigo Preventie naar school om de kinderen van groep 7-8
voorlichting te geven over het gebruik van roken, energy drinks, alcohol en drugs .
Eindtoets
Groep 8 zal op 16 en 17 april de IEP eindtoets maken.
Deze toets helpt de kinderen, ouders en de juf om de
juiste vervolgschool van het VO te kiezen voor de
kinderen. Veel succes groep 8!
Paaslunch
Donderdag 18 april krijgen de kinderen een Paaslunch
op school. De kinderen hoeven niet zelf hun lunch
mee te nemen, daar wordt door de Ouderraad voor
gezorgd. De kinderen nemen wel zelf eten en drinken
voor de 10.00 uur pauze mee.

De vakantie is van 19 april t/m 5 mei.
We starten weer op maandag 6 mei!

