sport- en speldag. Dit is van 8.45 t/m 10.45
uur. Daarna begint de meivakantie.

Schoolreis
Op donderdag 19 mei gaan de
groepen 1, 2 en 3 op schoolreisje
naar Plaswijkpark in Rotterdam
en de groepen 4, 5 en 6 gaan op
schoolreisje naar Avifauna in
Alphen a/d Rijn.
Het is de bedoeling dat de kinderen
op de gewone tijd op school aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen
vertrekken. We vertrekken om 9 uur en zijn rond
16.30 terug bij school.
De kinderen moeten hun eigen lunchpakketje en
drinken meenemen. De kinderen mogen maximaal 5
euro zakgeld meenemen.
Wij hopen op mooi weer en een gezellige dag met
elkaar!

Onze jarigen
Jirzy Kerklaan
Suheyla Ören
Mohamed Ozakar
Yusuf Baltaci
Fenna Kessels
Mads Hövig
Duygu Saraç

27 apr 11 jaar
28 apr 13 jaar
28 apr
9 jaar
30 apr
8 jaar
30 apr 12 jaar
6 mei 6 jaar
15 mei 7 jaar

Feest in de klas
Omdat de juffen van groep
5/6 in april en mei jarig zijn,
hebben zij besloten om dit
samen te vieren op woensdag 11 mei. Wij hopen dat het heel gezellig wordt!

Verlof
Maandag 9 mei heeft juffrouw Lia Tabeling verlof. Zij
wordt vervangen door juffrouw Marjan Streefkerk.

>> Peuternieuws <<
Koningsspelen.
Vrijdag 22 april a.s. doen alle peuters mee aan onze

Data om
11 mei
16 mei
19 mei

te noteren
Spreekuur CJG
Tweede Pinksterdag: vrij
SCHOOLREIS

Jaargang 17
25 april t/m 15 mei 2016

25 april t/m 6 mei

Meivakantie
Vrijdag 22 april is onze sportdag,
daarna begint de meivakantie.
Deze duurt t/m 6 mei. Maandag
de 9e worden de kinderen weer
gezond en uitgerust op school
verwacht.

>>> SPORTDAG <<<

Communicatie verbeteren of
uw bedrijf beter zichtbaar maken?

1 voor Communicatie
Jozet Niehof
M 06-3838 5749
E jozet@1voorcommunicatie.nl
W www.1voorcommunicatie.nl

Alle kinderen worden tussen 9.00
en 9.15 uur verwacht op het
sportveld van voetbalvereniging
Victoria’04.
De kinderen krijgen tijdens de
pauzes 2 keer iets te eten en 1
keer iets te drinken. Geef uw kind
dus ook iets extra's te drinken
mee, want het wordt een dorstige
dag.
Omdat het sportveld op een open
vlakte ligt is het handig om sowieHuijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

so een jasje of vest mee te nemen voor in de pauzes.
De sportdag is om 12.30 uur
afgelopen en de kinderen moeten op het sportveld weer opgehaald worden bij hun eigen
leerkracht.
Natuurlijk bent u ook tijdens
het sporten als ouders van harte welkom als supporter.
Groeten van het Sportteam

