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Agenda

Bag2schoolactie
Deze week heeft u weer de ‘bag2school’zak
ontvangen van onze school. De komende 2
weken kunt u deze zak weer vullen met kleding
e.d. (zie beschrijving op de zak).
Vanaf 1 april t/m 16 april kunt u de zakken
weer inleveren bij de personeelskamer. Mocht u thuis meer
ruimte hebben dan bij ons op school, dan het liefst zo laat
mogelijk inleveren!
Uiteraard mag het ook in andere (vuilnis)zakken aangeleverd
worden. Wel graag goed dichtknopen of plakken a.u.b. Hopelijk
wordt het weer net zo’n mooi resultaat als de afgelopen keer!

21 maart: groep 7/8 naar
Rijksmuseum 8:20-14:30
22 maart: groep 3/4
pannenkoekenfeest 11:00
met opa’s en oma’s
26 maart: personeelsdag,
kinderen vrij!
29 maart: Bank Quiz
groep 7/8

Open Huis
Het open huis was ook vandaag weer
een succes! Zo mooi om te zien hoe
ouders dan bijspringen en de ouders
vertellen waar onze school voor staat en
wat deze locatie bijzonder maakt. Trots!
Verkiezingen OR
Daar had de gemeente niet van terug, gewoon de school vol met
ouders voor de Ouderraadverkiezingen! Lisanne en Femke,
gefeliciteerd!
Inschrijven
Wordt uw kind in 2019-2020 4 jaar? Graag dan binnenkort
inschrijven…we zijn druk bezig met de formatie van de groepen!

1 april – 16 april:
inleveren
‘bag2school’zakken!
2 april: nationale
buitenlesdag
3 april: Ecoteam stap 4
4 april: groep 7
verkeersexamen praktijk
5 april: groep 7/8 gastles
Vrijheid

LEUK DAT JE MEEDOET AAN DE NATIONALE
BUITENLESDAG OP 2 APRIL!
Bedankt! Mede dankzij jouw school zetten we het belang van buitenles nog
meer op de kaart en kunnen nog meer kinderen genieten van de frisse
buitenlucht. Want ook tijdens schooltijd is het belangrijk dat kinderen buiten
komen. Buiten leren kinderen op een andere manier samenwerken en komen
ze in beweging. Binnen blijven is geen optie meer, want dit jaar hebben we
extra veel leuke buitenlessen om uit te proberen. Lees snel verder!
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