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THEEDOEKEN
De laatste tijd is gebleken dat veel kinderen geen theeboek meer mee hebben
tijdens de lunch. Wij willen u vragen hierop te letten en deze mee te geven.
Hartelijk dank.

BUITEN AFSCHEID EN INGANGEN
We willen u verzoeken om buiten afscheid te nemen van uw kind(eren) en om
daarna niet meer voor de ramen te zwaaien.

RAPPORT EN
CONTACTAVONDEN
Op maandag 11 en dinsdag
12 maart zijn de
contactavonden. Op
donderdag 14 maart gaat
het rapport mee.
Er is geen contactavond
voor groep 8! Zij hebben
adviesgesprekken.
Voor de groepen 5 en 6
is de contactavond op
een ander moment in
verband met het
internationaliseringsproject IMPACT. Juf
Leonie Wansink en juf
Naomi zijn deze week
afwezig. U krijgt
hierover bericht van de
leerkracht(en).

Daarnaast is het van belang dat alle kinderen pas om 8.20 uur via de juiste deur
naar binnen gaan. Dit om een goede doorstroming in de school te krijgen.
Groep 3/4/5 via de deur bij groep 3.
Groep 6/7/8 aan de Kievitsstraatkant.

SCHOOLREIZEN
Groep 1 en 2 gaan op maandag 17 juni naar de Flierefluiter in Raalte.
Kosten 24 euro.
Groep 3 en 4 gaan op woensdag 3 juli naar Julianatoren in Apeldoorn.
Kosten 25 euro.
Groep 5 en 6 gaan op maandag 13 mei naar de Spelerij in Dieren. Zij gaan samen
met groep 5/6 van de Puntdak.
Kosten 25 euro.
Groep 8 gaat van woensdag 15 mei t/m vrijdag 17 mei naar de Langenberg in
Rijssen.
Kosten nog niet bekend.
Voor de kosten van de schoolreizen ontvangt u een factuur.
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(VOOR)LEZEN
Wist u al dat u gratis gebruik kunt maken van de bibliotheek?
Kinderen tot 18 jaar kunnen namelijk een gratis lidmaatschap aanvragen.
De voordelen hiervan:
√
√
√
√
√
√
√

Onbeperkt lenen zonder extra kosten
Voor alle leeftijden, vanaf 0 jaar
Verlengen & reserveren met de app
Inleverseintje (nooit meer te laat)
Lenen in heel Nederland
Collectie aanvragen uit andere Bibliotheken
Eindeloos veel leesplezier!

OPBRENGST VERKOOP WAXINELICHTJES
In december hebben alle leerlingen waxinelichtjes verkocht. We hebben een fantastische opbrengst namelijk, 1295,04 euro! Iedereen bedankt voor de inzet. De opbrengst komt volledig ten goede aan ons jubileum. De school bestaat namelijk 45
jaar. In het voorjaar gaan we dit met ons allen vieren.
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Vrijdag

8 februari

Groep 1 en 2 naar de bibliotheek

Zaterdag

9 februari

Oud papier

Vrijdag

15 februari

Groep 5 en 6 naar de boerderij (Hofpower)

Maandag

18 februari t/m

Voorjaarsvakantie

Vrijdag

22 februari

Zaterdag

9 maart

Oud papier

Maandag

11 maart t/m

Contactavonden

Dinsdag

12 maart

Donderdag

14 maart

Rapport 1 mee (groep 3 t/m 8)

Dinsdag

2 april

Studiedag - leerlingen vrij

Woensdag

10 april

Schoolfotograaf

Vrijdag

12 april

Koningsspelen - leerlingen ‘s middags vrij

Zaterdag

13 april

Oud papier

Dinsdag

16 april t/m

Eind CITO groep 8

Donderdag

18 april

Donderdag

18 april

Paasviering

Vrijdag

19 april t/m

Meivakantie

Vrijdag

3 mei

