
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 14 – 16 april 2018

Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Melissa in groep 3A en 
Chayenne in groep 6. 
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op 
school. 

 

 

 

CITO eindtoets 
Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 
april maken de kinderen van groep 8 de Cito 
eindtoets. We wensen de kinderen veel succes 
bij het maken van de toets. 

 

Koningsspelen 
Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. 
We starten de dag met een Koningsontbijt. 
Wilt u donderdag  uw kind(eren) een bord, 
beker en bestek meegeven? 
De kinderen hoeven geen fruit mee voor in de 
kleine pauze, wel brood en drinken voor 
tussen de middag. 
Tevens is sportieve kleding, waar uw kind zich 
goed in kan bewegen, prettig om aan te 
hebben deze dag. Naast het ontbijt worden er 
op deze dag verschillende sport-, spel-, en 
dansactiviteiten georganiseerd.  
Helemaal leuk als het ook nog in het oranje is! 
 

 
 
 

Meivakantie 
Onze mei vakantie start op vrijdag 27 april 
(Koningsdag) en duurt t/m zondag 13 mei 
(moederdag).  
Maandag 14 mei gaan we weer naar school. 
 
Oud papier  
Oud papier wordt wel opgehaald in de 
meivakantie, op dinsdag 1 mei. 
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie! 
 

 
Kledingactie 
Beste ouders, verzorgers, voogden, 
Net als voorgaande jaren is er in mei weer een 
kledingactie.  
Kleding, schoenen, skeelers, snowboots of 
stoffen die u niet meer gebruikt kunnen 
worden ingeleverd. Stichting Sympany zal de 
kledingzakken bij onze school komen ophalen. 
Met het opgehaalde geld kunnen we voor een 
deel de keuzeklassen ondersteunen en een 
deel zal voor de ondersteuning van de 
activiteiten gebruikt worden. 
De kledingzakken kunnen ingeleverd worden 
op de volgende data; 
Dinsdag 22 mei en Woensdag 23 mei   
U kunt de kledingzakken inleveren op school. 
Donderdagochtend 24 mei zullen de zakken 
opgehaald worden. 
We hopen dat iedereen ons weer net zo goed 
wil helpen als vorig schooljaar. U een 
opgeruimde kast en de kinderen genieten van 
de keuzeklassen en activiteiten. 
 
Opgeruimde groet van de ouderraad. 
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Agenda 

April 

17 Cito-eindtoets groep 8 

18 Cito-eindtoets groep 8 
Atelier Abel groep 3B/4B 

19 Cito-eindtoets groep 8 

20 Koningsspelen 

23 Spreekuur jeugdarts (hele dag aanwezig) 

27 Koningsdag, vrij 

30 Mei vakantie t/m 13 mei 

 

Mei 

1 Oud papier 

5 Bevrijdingsdag 

10 Hemelvaartsdag 

12 Winkelcentrum Emmerhout Waxhandje maken 
voor moederdag  

13 Moederdag 

14 Weer naar school 
Jeugdverpleegkundige (’s ochtends aanwezig) 

15 Praktisch verkeersexamen groep 7/7A 

18 Leerlingenraad 

21 2e Pinksterdag, vrij 

22 Atletiekdag groep 5 t/m 8 
Kledingzakken inleveren 

23 Kledingzakken inleveren 

28 Spreekuur jeugdarts v.a. 13.00 uur 

29 OR vergadering 19.30 uur 
MR vergadering 

30 Atelier Abel groep 4A 

 


