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Kalender
Datum Activiteit
woensdag 31 maart Rapporten gaan mee naar huis
donderdag 1 april Paaslunch op school. Kinderen zijn om 13.00 uur uit
vrijdag 2 april Goede Vrijdag (vrije dag)
maandag 4 april Tweede Paasdag (vrije dag)
6 - 9 april Rapportgesprekken (digitaal)

Donderdag 1 april
Donderdag 1 april zullen we met elkaar het
Paasfeest vieren in de groepen en met elkaar
eten. De kinderen hoeven op deze dag geen
lunch mee te nemen. De school gaat deze dag
om 13.00 uur uit.

Rapporten en contactmomenten
De rapporten zullen wij op woensdag 31 maart
meegeven aan de kinderen. De
rapportgesprekken voor de leerlingen van
groep 1 t/m 7 zullen gehouden worden in de
week van 6 - 9 april. Deze gesprekken zullen
digitaal gevoerd worden. U ontvangt een
uitnodiging van de leerkracht.

Actie voor KiKa
Het wordt licht!
Dit is het thema van de
bijbelverhalen die wij nu,
tijdens de
Veertigdagentijd, in de
klassen vertellen. God
belooft dat het altijd weer
licht wordt, zelfs na de donkerste nacht.
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) probeert
ook licht te brengen bij kinderen die door een
moeilijke, donkere periode gaan. Wij willen dit
initiatief graag ondersteunen en hopen dat
jullie ons hierbij willen helpen.

Tot en met woensdag 7 april mogen alle
kinderen lege flessen inzamelen op school.
Deze lege flessen zullen wij weer inleveren en
met deze opbrengst hopen wij KiKA financieel
te kunnen steunen in het mooie werk dat zij
doen. Alvast bedankt voor jullie hulp!

Opbrengst schoolcollecte
De opbrengst van de schoolcollecte is
uitgekomen op een bedrag van €1005,-
Iedereen bedankt voor deze geweldige
bijdrage aan onze school! We hebben
inmiddels van dit geld een aantal nieuwe
Chromebooks voor de kinderen aangeschaft.

Les op afstand
Voor leerlingen die vanwege de
RIVM-maatregelen geen onderwijs op school
mogen of kunnen volgen, wordt er
thuisonderwijs georganiseerd. De leerkracht
neemt hierover contact met u als ouder op. Dit
vraagt enige voorbereiding van de leerkracht
en kan niet altijd op dezelfde dag al
georganiseerd worden.

Avond4daagse
De avond4daagse wordt verzet naar
september. Nadere informatie hierover volgt
nog.
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Groep 1/2/3
De afgelopen weken hebben we gewerkt over
het thema dierenarts. De kinderen hebben dit
thema helemaal zelf bedacht.

Momenteel hebben we het thema “lente” in
onze klas. Alle kinderen hebben voor zichzelf
tuinkers gezaaid…. nu maar hopen dat het
gaat groeien, zodat we het lekker op kunnen
eten op een toastje

Jasmin Zawadski is nu ook in de klas; zij is 4
jaar geworden en mag nu naar de school van
haar grote broer Marsel

We kunnen natuurlijk niet naar de gym,
vandaar dat ook wij nu spelletjes doen op
dinsdagmiddag met de sportcoach. Hij bedenkt
voor ons allerlei leuke activiteiten
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