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Agenda
17 en 18 april 2018
IEP eindtoets groep 8
20 april 2018
Koningsspelen
Week 17 en 18
Meivakantie
7 mei 2018
Schoolreis groep 3 t/m 7
9 mei 2018
Meester en juffendag
10 mei 2018
Hemelvaartsdag
11 mei 2018
Alle groepen vrij
21 mei 2018
2e pinksterdag
29 mei t/m 1 juni 2018
schoolkamp groep 8
1 juni 2018
Schoolreis groep 1 en 2
6 juni 2018
Werkochtend leerkrachten
groep 1 t/ 3 vrij
12 t/m 15 juni 2018
Avondvierdaagse
22 juni 2018
BBQ
4 juli 2018
Afscheid groep 8
9 juli t/m 17 aug 2018
Zomervakantie

Vastenactie
Onze leerlingen hebben middels de Vastenactie
(voor de kinderen in Zambia) €340,15 gespaard.
Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank!

IEP eindtoets

De leerlingen van groep 8 maken op 17 en 18 april de
IEP eindtoets, deze toets geeft een goed beeld van
wat het onderwijs van de afgelopen 8 jaar voor de
kinderen en de school heeft opgeleverd.
We wensen de leerlingen van groep 8 heel veel
succes!
De uitslag van de toets verwachten we in week 20.

Schoolfruit

De afgelopen maanden hebben we weer kunnen
genieten van het schoolfruit. We hebben weer een
heleboel nieuwe dingen leren eten.
Helaas is de schoolfruitperiode na deze week weer
afgelopen.Bij deze willen we de “schil” vaders en
moeders van harte bedanken voor hun hulp.
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Van harte gefeliciteerd
allemaal!

Griepvirus

De afgelopen maanden hebben we, ook op school,
last gehad van het griepvirus. Graag wil ik via deze
weg de leerlingen, maar ook u, bedanken voor het
begrip rondom alle wisselingen van de meesters en
juffen die er sinds de voorjaarsvakantie regelmatig
hebben plaatsgevonden. Het was moeilijk om aan
vervangende leerkrachten te komen dus was het voor
ons regelmatig ‘roeien met de riemen’ die we hadden.
Met vriendelijke groet,
Niels Mulder

Koningsspelen

Vrijdag 20 april zijn er weer de koningsspelen.
Het programma voor deze dag heeft u ontvangen via
de mail.
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 begint de vakantie
om 11.45 uur.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 begint de vakantie
om 14.00 uur

Nieuwe
leerlingen
Rodi
Vayenne
Dox
Jakub
Leah
Welkom in groep 1

Wij wensen jullie een fijne
tijd op onze school!

Parro
Na de meivakantie start groep 3 met een proef
rondom de app Parro. Parro is een app vanuit ons
leerlingvolgsysteem Parnassys die communicatie
makkelijker moet maken. Ook zou deze app er voor
moeten zorgen dat u (nog) meer zicht krijgt op het
functioneren van uw kind op school. Voor de
zomervakantie willen we de app evalueren en bij goed
bevallen willen we de app vanaf volgend schooljaar in
alle groepen gaan gebruiken.
Meer info volgt eind deze week van juf Susanne.

