Week 15

2018-2019

Belangrijke data:
8 april
9 april
10 april
12 april
15 april
15 april
16 april
17 april
17 april
17 april
8 mei
24 juni

Schoolvoetbal Jongens groep 7
Jeugdgezondheidszorg GGD, onderzoek 5/6-jarigen
Schoolfotograaf
Toets aardrijkskunde Bovenbouw
Schoolvoetbal Jongens en Meisjes groep 6
Voorlichting Be Active Bovenbouw (fiets mee!)
IEP Eindtoets groep 8/IEP Entreetoets groep 7
IEP Eindtoets groep 8/IEP Entreetoets groep 7
Koningsontbijt groep 1 t/m 6 en Koningslunch groep 7/8
Koningsspelen groep 1 t/m 6
Koningsspelen bovenbouw
Schoolreis groep 1 t/m 8

Onderbouw
Maandag begroeten we weer een nieuwe leerling in de Onderbouw:
Yara, van harte welkom bij ons op school!
Naar de dieren bij MBO Aeres
Donderdag heeft groep 1/2/3 een bezoek gebracht aan de dieren bij MBO Aeres aan de
Barnseweg.
Drie medewerkers van het promotieteam hebben ons rondgeleid door de school.
We hebben van alles gezien: ooievaars, papegaaien, een kameel, een Chinese waterschildpad,
tropische vissen, reptielen (ook slangen), enz. enz. Het aaien van het grote konijn was ook
geweldig. We stelden geweldige vragen die we van te voren in de klas hadden bedacht.
Het was een mooie verdieping van ons dierenthema.
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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 7:
Donderdag 11 april

15:15-16:15 bij SDVB

Meisjes groep 6:
Vrijdag 12 april

15:15-16:15 bij SDVB

Schoolfotograaf woensdag 10 april
Woensdag 10 april komt de fotograaf op school.
Vanaf kwart over twaalf kunnen broertjes en zusjes samen op de foto.
Verzoek om vanaf twaalf uur te verzamelen in de hal.
Sonja van Broekhuizen zal alles in goede banen leiden.
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

De eerste opbrengst is binnen, maar daar kan nog veel meer bij! Zie foto hieronder.
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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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