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08 april 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar. Kan er in de volgende nieuwsbrief vermeld worden dat erapril
weer een bag2school actie is?

NIEUWS UIT DE MR
Woensdag 3 april heeft de MR vergaderd. Tijdens de vergadering is uitgebreid ingegaan op 2
onderwerpen van het Actieplan, we kregen uitleg over de voortgang van het Opbrengstgericht
werken en over de status van het opstellen van het Schoolplan. Houd u ook 17 april in de gaten? Dan
wordt nl. de brief meegegeven waarin we vragen wie zich wil aanmelden als nieuw MR lid voor de
oudergeleding, Lotje Verherbrugge haar zittingsperiode zit er eind van dit schooljaar op. Mocht u
meer willen weten over welke zaken we bespreken binnen de MR, kunt u altijd de notulen lezen op
de schoolsite.

PAASCONCERT
Het paasconcert is een feestelijk en interactief concert voor de hele familie. Jong en oud zullen
aangesproken worden door prachtige liederen die Marcel en band ten gehore zullen brengen. Het
geheel wordt afgewisseld met sketch, illustraties en een verhaal met een paasboodschap. Het
concert duurt 60 tot 75 minuten zonder pauze. Kaartjes kosten 3 euro per stuk en zijn te bestellen via
www.zingenindekerk.nl
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BAG2SCHOOL KLEDINGINZAMELING
De lente is begonnen. Dat betekent wellicht ook dat bij jullie
thuis de kledingkast wordt gewisseld. Misschien goed om te
weten dat jullie de kleding die je niet meer nodig hebt,
woensdag 17 april op school in kunnen leveren. Voor elke kilo
kleding ontvangt de ouderraad van onze school een bedrag en
de kleding krijgt een nieuwe bestemming.

LUNCH
We zien de laatste tijd bij kinderen vaak
meer zoetigheid in de trommels dan
lunch. Op school willen we het gezond
eten stimuleren en rekening houden met
de gezondheid van de kinderen, de
ouderraad heeft dit de laatste tijd ook
laten zien in hun traktaties.
Wanneer er op school té zoete traktaties
zijn of een kind heeft teveel zoetigheid in
de trommel, dan geven de leerkrachten
dit mee terug naar huis.
Voorbeelden van gezonde snacks zijn klein fruit, wortel, komkommer, tomaat, noten, paprika,
en op internet zijn uiteraard nog veel meer ideeën te vinden.
OPENING SCHOOLBIEB

Om 13.45 uur is de officiële opening op het schoolplein waarbij u van
harte uitgenodigd bent. Tot vanmiddag!!!

Vandaag wordt na hard
werken door de juffen
Chantal en Jennifer de
schoolbieb officieel
geopend. Het belooft een
feestelijke dag te worden
met uiteraard LEZEN als
hoofdactiviteit. De groepen
3 t/m 8 komen vandaag
naar de schoolbieb en
worden daar voorgelezen.
Bij de kleuters komt er
iemand in de klas voorlezen.
En er is een lunch in elke
groep met lekkere hapjes
door ouders gemaakt.
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ACTIVITEITEN
08-04

Opening schoolbieb, vanmiddag om 13.45 uur!!!

16-04

Naald & draad paraat een groep gaat handwerken bij Bachtendieke

17-04

Bag2School kledinginzamelingsactie

16+17-04

IEP Eindtoets voor groep 8

18-04

Witte Donderdag, Paasviering in de klas, voor de groepen 4 in de kerk

19-04 t/m 03-05

Meivakantie (Goede Vrijdag ook al vrij)

21-04 en 22-04

Pasen

27-04

Koningsdag

04-05

Dodenherdenking

05-05

Bevrijdingsdag

12-05

Moederdag

14-05

Praktijk verkeersexamen groepen 7

23-05

Schoolreis groepen 3 t/m 7, groepen 1/2 schoolfeest > groep 8 helpt.

30-05 en 31-05

Hemelvaart > 2 vrije dagen

03-5 t/m 06-05

Avond4daagse

09-06 en 10-06

Pinksteren > maandag vrij

Bijlagen:
Met vriendelijke groet, Kim du Puy – de Witte
Alle nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website van de school: www.pwvo.nl
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