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Oudergesprekken
Deze week zijn de oudergesprekken. Wij wensen jullie allemaal fijne gesprekken toe en hopen op trotse
ouders en kinderen! Willen jullie ervoor zorgen dat de rapporten/portfolio’s weer naar school komen
zodra de kinderen deze aan de belangstellenden hebben laten zien?

Boomfeestdag groep 5/6
Woensdag 13 maart gaat groep 5/6 deelnemen aan de boomfeestdag. In de buurt
van De Kiel worden nieuwe bomen geplant en zijn er allerlei activiteiten. De kinderen gaan hier op de fiets naartoe, dus ze moeten die ochtend allemaal op de
fiets naar school komen. Zorg voor een rugtas waar wat fruit en drinken in kan,
er is die ochtend tussen de activiteiten door gewoon een pauze waarin de kinderen kunnen eten en drinken. Veel plezier!

Rijksmuseum
Donderdag 21 maart gaan de groepen 4 t/m 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Iedereen moet gewoon om half 9 op school
aanwezig zijn, om half 10 vertrekt de bus. Van 12.30 uur tot 14.00
uur krijgen de kinderen in groepjes een rondleiding door het museum en rond 17.00 uur verwachten we de kinderen weer terug
op school. De kinderen moeten een lunchpakketje meenemen,
want in de bus is er gelegenheid om te eten en drinken rond de
middag. Juf Marije zal groep 3 overnemen die dag en juf Nienke zal
bij de kleuters zijn zodat juf Thera ook mee kan.
Gevonden voorwerpen
De afgelopen weken zijn er behoorlijk wat spullen op school blijven liggen. Deze spullen liggen op de kast
waar ook de map voor de overblijf ligt. Zouden jullie willen kijken of er iets van jullie bij ligt? Alles wat
blijft liggen, zullen we binnenkort weggooien.

Oud papier
Voor het halen van oud papier zijn wij hulp
nodig van de ouders van (zaterdag 30-3-’19):

Belangrijke data:
Dinsdag 12 maart: Oudergesprekken
Woensdag 13 maart: groep 5/6 Boomfeestdag



Syenna & Yarno Alting



Viggo Huizinga

Donderdag 14 maart: Oudergesprekken



Marieke & Lieneke Schneider

Vrijdag 15 maart: Staking



Stijn Panjer

Donderdag 21 maart: Rijksmuseum

Bij verhindering graag zelf zorgen voor
vervanging.

