Week 13

2018-2019

Belangrijke data:

25 maart
10 april
16 april
17 april
17 april
17 april
8 mei

Excursiegroep 6/7/8 naar Rijksmuseum (fiets mee!)
schoolfotograaf
IEP Eindtoets groep 8/IEP Entreetoets groep 7
IEP Eindtoets groep 8/IEP Entreetoets groep 7
Koningsontbijt groep 1 t/m 8
Koningsspelen groep 1 t/m 6
Koningsspelen bovenbouw

Manja weer terug!
Na een heerlijk zwangerschapsverlof, genoten van haar dochter ( en de
andere kinderen natuurlijk), start Manja vandaag weer.
We zijn blij dat ze er weer is.

Een goede samenwerking tussen leerkracht, ouder/verzorger en leerling is
essentieel voor een optimale ontwikkeling van het kind. We informeren u nu
vooral via de Nieuwsflits en u ontvangt mails van de leerkrachten . Er is een
digitaal platform waar we een proefperiode mee willen werken; de Parro app. Deze past prima bij
Parnassys en bij onze samenwerking met u!
Met Parro kunnen wij u op de hoogte houden, van leuke en belangrijke zaken, snel foto’s sturen,
hulp regelen voor activiteit. Kortom, wij denken dat het een waardevolle aanvulling is op onze
schriftelijke communicatie en vergroten van de betrokkenheid. Deze app is privacy veilig, AVG
proof.
Voordat we hier definitief mee aan het werk gaan, doen we eerst een pilot van 3 maanden. Wij
kunnen ervaren hoe het werkt, of dit past binnen onze ontwikkeling en we willen natuurlijk uw
ervaringen horen.
Bent u nieuwsgierig? Neem een kijkje op: https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/
We informeren u binnenkort hoe u zich kunt aanmelden.
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Schoolvoetbal trainen
Afgelopen week heeft iedere ouder (van een meespelende leerling) het draaiboek ontvangen in de
mail over het schoolvoetbal. Hierin staat alle informatie over wanneer je zoon/dochter moet
spelen. Naast de speelavond wordt er ook getraind.
Hieronder de data voor het trainen:
Jongens groep 8:
Donderdag 28 maart ’19

15:15-16:15 bij SDVB

Jongens groep 7:
Woensdag 27 maart ’19

13:30-14:30 bij VVB

Jongens groep 6:
Informatie volgt
Meisjes groep 8:
Maandag 1 april ’19

15:15-16:15 (locatie volgt)

Meisjes groep 6:
Vrijdag 12 april

15:15-16:15 bij SDVB

Verkiezingen in de onderbouw
Woensdag 20 maart hebben de kinderen van de onderbouw samen met juf Carina een bezoek
gebracht aan het stembureau. Hierna gingen ze stemmen met hun eigen biljet:
-invullen met rood potlood
-in de stembus stoppen
-samen stemmen sorteren en tellen
-vreugde (en teleurstelling) over de uitslag.
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KiKa Extreme IRONMAN 70.3 Ilse van Asperdt
Aanstaande zomer, op 24 augustus, zal Ilse deelnemen aan de halve triatlon in Vichy,
Frankrijk. Ze gaat daar 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km hardlopen.
Samen met 29 anderen zal ze zich de komende maanden gaan voorbereiden op deze
uitdaging en zoveel mogelijk sponsoren te zoeken voor KiKa.
Luc , uit groep 6/7/8, wil zijn moeder graag een handje helpen en heeft de volgende actie
opgezet:Hallo, ik ben Luc en mijn moeder gaat een triatlon doen
voor Stichting KiKa.
Omdat ze zo veel mogelijk geld moet ophalen, heb ik een actie opgezet
om zo met z’n allen geld op te halen. Dit wil ik doen door een
flessenactie.
De aankomende weken (vanaf aanstaande maandag) zal er een container
staan bij de school waar je de flessen in kan doen. Jullie doen toch ook
mee? Alvast bedankt! Groet, Luc van Asperdt
Wil je meer weten over Ilse, KiKa extreme of hoe je Ilse nog extra kunt
sponsoren, kijk dan op:
https://www.kikaextreme.nl/ilse-van-asperdt

Groep 6-7-8 op pad naar Rijksmuseum
Op de fiets naar de bus bij de Zandberg en
daarna heerlijk warm op naar Rijksmuseum.
Nachtwacht….. here we come!

Vakantierooster 2018-2019
Goede vrijdag en
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

19-4-2019 en 22-4-2019
23-4-2019 t/m 3-5-2019
30-5-2019 en 31-5-2019
05-06-2019 Geen school voor alle kinderen.
10-6-2019
22-7-2019 t/m 30-8-2019
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