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NIEUWSBRIEF Schooljaar 2017-2018
nummer 15, 15 maart 2018
Van de directie:
Een rustige periode, zo na de toetsen en
oudergesprekken. Daarom is er vanuit de school
minder te melden dan gewoonlijk en is zelfs dit
nieuwsbulletin een week later dan gepland.
Vorige week zijn de teamleden naar een
studiedag geweest dat georganiseerd werd door
ons schoolbestuur. Het is fijn om op deze
studiedagen over nieuwe ideeën in het onderwijs
te horen. Het was een inspirerende dag waar we
o.a. informatie kregen over gesprekstechnieken
en ook over het plezier in het (onderwijs) werk
door gebruik te maken van je talenten! (geldt
voor zowel leerlingen als leerkrachten)
De komende weken gebeurt er weer wat meer
zoals bijv. tennislessen aan de midden- en
bovenbouw, diverse sportactiviteiten, het
optreden van groep 4/5, een schoolproject over
zwerfafval en paasactiviteiten. Indien er
aanleiding is, wordt u daar nog nader over
geïnformeerd.
NL DEED
Zaterdag 10 maart heeft onze school meegedaan
aan het project NL DOET. Vanwege de nattigheid
konden we buiten niet schilderen en hebben we
dat binnen gedaan. In alle lokalen is bijv. de wand
van het digibord bijgeschilderd. Ook is op het
schoolplein schoongemaakt, het speelhuisje
gerepareerd en is later op de dag gesnoeid en
zijn bloembolbakken gevuld en geplaatst.
Hoewel we met zo’n 16 man (ouders en
teamleden) waren en de dag daarmee erg
geslaagd was, hadden we bij de organisatie

gerekend op meer hulp. Hoewel we begrijpen dat
niet iedereen altijd beschikbaar kan zijn, komen
schoolactiviteiten vaak op de schouders van
dezelfde ouders.
Maar er komen gelukkig nog meer kansen om de
school (lees leerlingen) te ondersteunen bij
verschillende komende activiteiten.
Agenda maart/april
(zie ook website)
16-03 Oud papier
21-03 Open dag
MR vergadering 19:30 u.
22-03 Skeeleren groep 4-8
Groepsoptreden groep 4 en 5
23-03 Tennislessen groepen 3-4-5
24-03 Zomertijd!!
26-03 Project Zwerfvuil
30-03 Goede Vrijdag/geen school
01-04 2e Paasdag/geen school
09-04 Groepsoptreden groep 1/ 2
11-04 Schoolvoetbaltoernooi
16-04 19.00 - 20.00 uur Unicef Sponsorloop.
20-04 Oud papier
Koningsspelen.
23-04 Oudergesprekken op verzoek.
19.30 uur Vergadering Oudervereniging.
24-04 Oudergesprekken op verzoek.
27-04 Koningsdag, start van de meivakantie
t/m 11 mei 2018.
Oud Papier
Ter attentie nog even de focus naar de oud
papieractie van komende vrijdag. Deze week
hebben we u daarover al een informatieve mail
gestuurd.
Extra hulp kunnen e altijd gebruiken!

