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Agenda
In de week van 20 maart
21 maart
22 maart
In de week van 10 april en 18 april
12 april
13
14
19
18
21
24

april
t/m 17 april
april
t/m 20 april
april
april t/m 5 mei

Week van de lentekriebels
Week van het Openbaar Onderwijs
Toneel groep 4-5
Studiedag St.Klasse, alle kinderen vrij
Voortgangsgesprekken met ouders
Open scholen route Molenvliet;
Open Huis
Continurooster tot 14.00 uur
Paasvakantie
MR vergadering
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Let op: op donderdag 13 april hebben wij een continurooster tot 14.00 uur.
Dit doen wij ivm de Paaslunch die wij gezamenlijk met de kinderen op school
hebben.
Herinnering ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage nog niet overgemaakt dan verzoeken wij u vriendelijk
dit alsnog te doen. Met deze bijdrage kunnen wij diverse activiteiten voor de
kinderen weer extra leuk maken. De ouderbijdrage kan overgemaakt worden
naar: NL29 INGB 0000 1009 60, onder vermelding van voor- en achternaam van
uw kind en de bijbehorende groep.
Inschrijven van broertjes en zusjes
Graag horen wij wanneer kleine broertjes en zusjes van onze leerlingen ook op
school komen. Heeft u nog een kindje thuis van 3 jaar, dan ontvangen wij graag
het ingevulde inschrijfformulier. Op deze manier hebben wij nog beter zicht op
onze leerlingenaantallen van het komende schooljaar. Broertjes en zusjes die
nog geen 3 jaar zijn, mogen uiteraard ook al ingeschreven worden.
Meting veiligheidsbeleving
De komende 2 weken vullen de kinderen op school de Veiligheidsthermometer
in. Deze thermometer bestaat uit een digitale vragenlijst die de kinderen voor
zichzelf invullen. Dit instrument is ontwikkeld door dezelfde makers als de
Vreedzame School. Met dit instrument brengen we de veiligheidsbeleving van
de kinderen in beeld. Met de resultaten kunnen wij bepalen of en welke
interventies er nodig zijn. Wij geven u hier ook een terugkoppeling van.
De blauwe belastingenvelop
We zijn voor groep 6 op zoek naar lege blauwe belastingenveloppen. Deze
kunnen we gebruiken voor diverse knutselopdrachten. Mocht u deze nog in uw
bezit hebben, dan kunt u deze inleveren bij juf Jane of juf Jeannette.
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Verjaardagen
26 maart
1 april

Dunya, groep 3
Nadira, groep 3
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