Scheepsjournaal Wielwijk
Informatiebulletin
Openbare Basisschool De Driemaster
Meerscholendirecteur: M. de Hon
Adjunct directeur: B. Wijnbelt-Klijn
Adjunct directeur: G. van der Hel
Jaargang 14, nummer 13
21-03-2019

Agenda
Van de directie
Bag2schoolactie
Vandaag krijgen alle kinderen de ‘bag2school’zak
mee naar huis. De komende weken kunt u deze zak
weer vullen met kleding, schoenen, lakens, dekens,
gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen
en riemen.
Vanaf 1 april t/m 15 april kunt u de zakken inleveren. Dit mag u doen
bij de hoofdingang.
Uiteraard mag het ook in andere (vuilnis)zak aangeleverd worden.
Wel graag goed dichtknopen of plakken a.u.b.
Per kilogram krijgen wij als school €0.30 cent die geheel ten goede
komt aan de school. Bag2school zorgt dat de spullen op de juiste plek
komen.

22 maart: groep 6 en
8 hebben
pannenkoekenfeest
met hun opa’s en
oma’s
13.00 – 14.00
26 maart: Studiedag
kinderen vrij!
28 maart: groep 8
naar het Omnia
College voor
dramales
28 maart:
Musical groep 4b

Inschrijven
Wordt uw kind in 2019-2020 4 jaar? Graag dan
binnenkort inschrijven. Wij zijn druk bezig met de
formatie van de groepen voor komend schooljaar.

1 april – 15 april:
inleveren
‘bag2school’zakken!
4 april: groep 7
verkeersexamen

Koningsspelen
Het duurt nog even maar 12 april viert
Nederland weer de Koningsspelen!
Wij kunnen u vast melden dat groep 1 en
2 tussen 09.00 en 10.00 uur bij de OKK
zijn uitgenodigd.
Groep 3 en 4 mag van 10.15 – 11.15 uur
komen gymmen! U bent allen van harte
welkom om te komen kijken!

Locatie Wielwijk
Pietersweer 32, 3371 PN H’veld-G’dam
tel: 0184-614313

9 april: groep 7 en 8
gastles Vrijheid van
burgemeester D.
Heikoop
10 april:
Schoolvoetbaltoernooi
12 april:
Koningsspelen

Locatie Westwijk
Tonneband 22a, 3371 JG H’veld-G’dam
tel: 0184-611088
www.driemaster.nl, info@driemaster.nl
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