OPEN DAG
Dinsdag 22 maart, van 9.00
tot 12.00 uur, is er op
school een open dag. Belangstellenden zijn van harte welkom !!
Doet uw kind al mee met de
taartenactie? U kunt meedoen
met deze actie door de poster van de open
dag achter uw raam (thuis) op te hangen. Er
wordt door de wijk gefietst en dan wordt er 1
kind van onze school uitgekozen. Misschien
wint uw kind wel de heerlijke taart!

Programma OUDERKAMER
Maandag 21 maart is het vrouwen verwendag. ALLE ouders
(moeders) zijn hierbij van harte
welkom!

Dinsdag de 22e heeft juffrouw Carla v. Os verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw Janet
v.d. Harst

Peuternieuws
De activiteiten die we doen
zijn: bloemen stempelen,
kippen verven. En allerlei kleurenspelletjes.
De woorden die we deze periode gebruiken,
hangen overal in het lokaal.
De bloemen die gemaakt zijn, worden tijdens
het lente-ontbijt, door de jury bekeken en ......
er kan een prijsje op vallen.
We hebben een lang paasweekend 25 t/m 28
maart.
Jarig:
17 maart Ebtisam 4 jaar.

Onze jarigen

Bowlen
Op vrijdag 1 april gaan de groepen 7 en 8 bowlen. Dit is de gehele middag en we gaan op de
fiets naar de bowling.
Meer info over de tijden en hulpouders volgt nog via klasbord.

Verlof
Maandag 21 maart heeft juffrouw Lia Tabeling verlof. Zij
wordt vervangen door juffrouw
Marjan Streefkerk.

Damla Özdemir
Patrick Skaczylo
Joy Scheper
Xander v.d. Hul

Data om
23 mrt
25 mrt
28 mrt
8 apr

22 mrt
25 mrt
27 mrt
31 mrt

te noteren
Wijzerdag: kinderen vrij
Goede Vrijdag: vrij
Tweede Paasdag: vrij
Groepen 1 t/m 8 vrij

11 jaar
9 jaar
9 jaar
8 jaar

Jaargang 17
21 mrt t/m 3 april 2016

Lente op school

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?

Maandag 21 maart worden de
bloemen die de kinderen thuis
gemaakt hebben tentoongesteld
op de vide. Vanaf 15.30 uur kunnen de ouders de bloemen komen bekijken. De uitslag van wie
de mooiste bloem heeft gemaakt
is op donderdag 24 maart om
11.45 uur op de vide.
Donderdag de 24e is ook onze
jaarlijkse lenteviering en starten
we de dag met een lenteontbijt.
De kinderen krijgen dan ’s ochtends eten in de klas.
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Kinderen vrij
In verband met een studiedag
van Wijzer in Opvang & Onderwijs zijn alle kinderen woensdag
23 maart vrij. Die dag is er dus
geen school.
Vrijdag 25 maart is het Goede
Vrijdag en begint de (korte)
Paasvakantie. Dinsdag de 29e
worden de kinderen weer op
school verwacht.

