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Dinsdag, woensdag en donderdag maken de kinderen van
groep 8 de eindtoets. Vroeg naar
bed, je best doen en het moet in
orde komen.
Heel veel succes deze dagen.

Met pensioen

Meester Ed gaat vanaf de zomervakantie met pensioen. U heeft in
de brief kunnen lezen dat zijn taken als directeur zijn overgenomen door mevrouw Nuriye van
Gelderen. Meester Ed gaat tot de
zomervakantie lesgeven op maanEntreetoets groep 7
dag aan groep 5 (van gr. 4/5) en
op donderdag en vrijdag aan
Volgende week beginnen de engroep 7. De andere dagen worden
treetoetsen voor groep 7.
gebruikt om allerlei zaken goed af
Deze toetsen verspreiden we te sluiten en over te dragen.
over 2 weken met een eventuele
uitloop van een week. Dus iedeSchoolfruit
re dag 1 of 2 toetsen.
Gewoon je uiterste best doen is
wat wij vragen van de kinderen. Woensdag
Wanneer je dit doet is het goed! Donderdag
Lekker gezond eten en op tijd Vrijdag
naar bed kan hierbij helpen!
Allemaal heel veel succes, jullie Deze week is de laatste levekunnen het!
ring van het schoolfruit!!!!!

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Koningsspelen 2018
Op vrijdag 20 april doen zowel wij als héél veel
andere scholen in Nederland mee aan de Koningsspelen. Deze koningsspelen houden wij dit
jaar bij ons op school. Om 8.30 uur starten wij
met een Koningsontbijt en gaan wij eerst samen
gezellig ontbijten. Om 9.30 openen wij daarna
met alle kinderen d.m.v. het lied/dans “Fitlala”
de Koningsspelen. Verder hebben wij op deze
dag een Koningsmatch met dansschool “Dance
Kidzz” gemaakt die in de middag zorgen voor
een optreden en samen met ons nog een dans
instuderen.
Alle kinderen mogen deze dag verkleed op
school komen. Denk aan oranje en/of rood, wit,
blauwe kleding en met oranje hoedjes, pruiken,
kroontjes, brillen, sjaaltjes etc. kunnen de kinderen zich nog wat extra versieren. Prinsen en
prinsessen zijn deze dag natuurlijk ook van harte welkom.
Graag willen wij dat u uw kind deze dag een
lunchpakket meegeeft. De Koningsspelen worden zowel buiten op het plein als binnen in de
school gehouden. Om 14.00 uur is de dag afgelopen.
We hopen dat het een sportieve, feestelijke en
gezellige dag met mooi weer wordt.
Wilt u deze dag meehelpen dan kunt u dit doorgeven bij de leerkracht van uw kind.

Programma Ouderkamer
Bij de ouderkamer ging het maandagochtend
over logopedie. Louise, werkzaam als logopedist bij ons school, vertelde over haar vak
en gaf tips. Zo ging het onder andere over de
taalontwikkeling, meertaligheid en articulatie.
Er waren veel ouders gekomen, waardoor er

leuke gesprekken ontstonden en onderling
tips werden uitgewisseld. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid!
Zijn er meer vragen over logopedie, loop
dan even langs bij Louise (aanwezig op
maandag en dinsdag) of bij Mitzi (aanwezig
op woensdagochtend en vrijdag).
Louise
Week 16
Maandag 16 april
Donderdag 19 april

Opvoedparty
Koffieochtend

Peuternieuws
Maandag 16 april is er weer een ouderbijeenkomst met als onderwerp: OPVOEDPARTY.
Vrijdag 20 april hebben we koningsspelen.
De dag beginnen we met een schoolontbijt,
daarna samenzang en de spelen.
Onze jarigen:
Mahamed 17 april 4 jaar
Shayandra
7 mei
4 jaar

Jarigen
16 april
16 april

Julia Kosten
Simone

10 jaar
10 jaar

Data om alvast te noteren
26 april Kranslegging monument groep 7 en 8
27-4 t/m 11-5 Meivakantie

