April 2021 extra nieuwsbrief

Beste ouder/ verzorger,
Portfolio
Nu we in de afgelopen weken alle ouders telefonisch hebben gesproken, krijgen de kinderen
donderdag 22 april hun portfolio mee naar huis. In de week na de meivakantie zien we de Portfolio’s
graag weer terug op school.
Koningsspelen
Vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. I.v.m. de Coronamaatregelen zal de dag anders verlopen dan
andere jaren. De organisatie van de Koningsspelen heeft besloten dit jaar geen ontbijt uit te delen.
Wel hebben we een programma bedacht, waarin de kinderen buiten lekker in beweging zijn.
De handbalvereniging uit Heinkenszand komt een clinic geven aan de groepen 3 t/m 8. Deze clinic zal
alleen buiten plaatvinden (Coronaregels). Bij slecht weer gaat het niet door. Daarnaast heeft meester
Sjoerd voor alle groepen een sportcircuit gemaakt. Dit circuit wordt buiten uitgezet.
De kinderen mogen sportief gekleed (in het oranje) naar school komen. Het is zeker handig om
kleding aan te trekken waarin je je goed kan bewegen en die vies mogen worden. De kinderen
mogen ook een fles water mee naar schoolnemen om te drinken tijdens het sporten.
Meivakantie
Maandag 26 april is de eerste dag van de meivakantie.
IEP-toets groep 8
Op dinsdagochtend 20 april en woensdagochtend 21 april is de eindtoets voor groep 8.
We zullen zorgen dat groep 8 samen met de leerkracht rustig aan de toets kan werken. Groep 7 krijgt
deze dagen les van juf Corrie.
“Jongens en meisjes van groep 8, veel succes!”
Schoolfruit
Na de meivakantie loopt het schoolfruit nog 5 weken door. Op dinsdag, woensdag en donderdag
krijgen de kinderen fruit en groente van school. Mocht er iets veranderen dan wordt u daar via Parro
van op de hoogte gebracht.
Data komende periode
Dinsdag 20 - woensdag 21 april
Donderdag 22 april
Vrijdag 23 april
Maandag 26 aril t/m vrijdag 7 mei
Donderdag 13 mei / vrijdag 14
mei

IEP toets groep 8
Portfolio’s mee naar huis
Koningsspelen, zelf lunch en extra water meenemen
Meivakantie
Vrij i.v.m. Hemelvaart

