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KONINGSSPELEN
Op vrijdag 12 april zijn de landelijke Koningsspelen. Ook dit jaar
zijn de Koningsspelen weer bij ’t Doesgoor. We organiseren de Koningsspelen in
samenwerking met wijkvoorziening ’t Doesgoor, obs Puntdak, KBS de Albatros,
SKE Kwetternest en Kinderopvang Hof van Twente. We beginnen deze dag om
8:30 uur met het Koningsontbijt op school. Rond 9:00 uur vertrekken we naar het
sportpark. De opening is om 9:30 uur.
De Koningsspelen zijn voor groep 1,2 omstreeks 11:00 uur afgelopen. De leerlingen van deze groepen kunnen om 11:15 uur worden opgehaald bij ‘t Doesgoor.
Zij hebben dan de rest van de dag vrij.
Voor groep 3 t/m 8 is het einde omstreeks 12:00 uur. De leerlingen van groep
3 t/m 8 gaan eerst weer mee naar school. Om 12:30 uur zijn zij vrij.
Er volgt nog een aparte brief met de laatste informatie over deze dag.

VERKEERSEXAMEN
Op donderdag 4 april is het verkeersexamen voor groep 7. De leerlingen leggen
zowel een theoretisch als praktijkexamen af.

CITO EINDTOETS GROEP 8
De leerlingen van groep 8 maken deze maand de centrale eindtoets van CITO. Op
dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april gaan de leerlingen aan de slag
met allerlei opgaven met betrekking tot rekenen, taal en studievaardigheden.

LAATSTE KEER SCHOOLFRUIT
De afgelopen maanden hebben de leerlingen drie dagen in de week schoofruit gekregen. Op donderdag 18 april delen wij voor de laatste keer fruit uit.
Na de meivakantie zullen de kinderen zelf weer fruit mee moeten nemen op maandag tot en met vrijdag. Het gratis schoolfruit werd mogelijk gemaakt door het
Europees Schoolfruitprogramma.
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AVOND4DAAGSE
De Avondvierdaagse is van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei. Wandelen jullie ook
mee? Nadere informatie over de inschrijving volgt.

JUBILEUM 45 JAAR!
Op vrijdag 17 mei vieren wij ons 45-jarig jubileum! Het beloofd een heel leuke dag
te worden. In samenspraak met de OR hebben we gekozen voor een programma dat
te maken heeft met creativiteit, muziek en dans. Wat we precies gaan doen blijft
nog even een verassing. De dag start gewoon om 8:30 uur. De dag wordt afgesloten
met een “voorstelling” op het plein omstreeks 14:00 uur. U bent van harte welkom
om te komen kijken! Aansluitend is er tijd voor een hapje en een drankje, ook hiervoor bent u van harte welkom om het jubileum met ons mee te vieren. Wilt u er
rekening mee houden dat de leerlingen langer op school zijn dan normaal. Een exacte tijd is lastig aan te geven, maar u moet rekenen op 15:00 uur.
Voor de activiteit op deze dag hebben we (knakworst)blikjes en/of bussen van
Pringles (chips) nodig. Wilt u ons helpen sparen? De blikjes en bussen kunnen op
school worden ingeleverd bij de leerkrachten t/m vrijdag 10 mei. Alvast heel hartelijk dank.
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