Weekbericht 25
Jaargang 17-18
09-03-2018
DATA:

ACTIVITEITEN:

wo.
14 mrt.
Kleuternetwerk Widar (alle kleuters vrij) (gewijzigde datum!)
do.
15 mrt.
Schoolpresentatie
ma.
19 mrt.
Ouderavond klas 2A en klas 2B
vr.
23 mrt.
Palmpasen
do.
29 mrt.
Paasviering
vr.
30 mrt.
Goede Vrijdag
ma.
02 apr.
2e Paasdag
wo.
04 apr.
Ouderavond klas 1B
za.
07 apr.
Atelier voor ouders & opvoeders
di.
17 apr.
Ouderavond klas 3A en klas 3B
di.
17 apr.
gezamenlijke ouderavond van de kleuterklassen
za.
21 apr.
Lentemarkt (10.00 – 15.00 uur)
di.
24 apr.
Ouderavond klas 6A en klas 6B
do.
26 apr.
Tuinochtend Widartuin (graszoden leggen)
vr.
27 apr.
Koningsdag
week 18: 30 apr. t/m 04 mei: Meivakantie

Lente-Orkest
We gaan weer muziek maken!
Op 21 april is de Lente Markt en natuurlijk hoort daar muziek
bij.
Speel je mee in het Lente Orkest?
Speel je viool, cello, dwarsfluit, gitaar... geef je dan snel op bij
Juf Rian.
We oefenen onder schooltijd, natuurlijk reken ik op de
kinderen die altijd al meedoen,
maar ook als je nog nooit hebt meegedaan ben je van harte
welkom.
(geef je je op voor 21 maart?)
rian.westmaas@gmail.com of 06-46132632

Lentemarkt
Op zaterdag 21 april houden we onze jaarlijkse lentemarkt.
Binnenkort volgen meer details hierover, maar bij deze alvast
het affiche. Wederom een prachtig ontwerp van Willem
Kolvort. U bent van harte uitgenodigd die dag van 10-15 uur
op de Widar.

Fietsen Parkeren
De fietsen van onze leerlingen worden soms bij de BSO-units
neergezet. Dat is niet de bedoeling. Graag plaatsen in ons eigen fietsenhok.

De Bezem
Fijn dat er elke woensdag weer ouders zijn die meehelpen met het vegen van het plein. Helpt u ook
eens een handje? Vanaf 12.00 uur staan de bezems klaar. Gratis fitness!

Achtergrondje
Vereniging voor vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisatie van vrijeschoolbesturen.
Eind 2017 telde Nederland in totaal 106 locaties voor vrijeschoolonderwijs. Er zijn in
Nederland bijna 28.000 leerlingen die op een vrijeschool zitten. De laatste vijf jaar groeide
het aantal leerlingen op de vrijeschool landelijk met bijna 25%.
Taken van de Vereniging van vrijescholen:
- Ondersteunen bij bestuurlijke en managementvraagstukken;
- Behartigen van de belangen van vrijescholen op landelijk niveau;
- Werken aan de ontwikkeling en de borging van de kwaliteit van vrijeschoolonderwijs;
- Stimuleren van nationale- en internationale samenwerking in de vrijeschoolbeweging
Meer weten?
Abonneer je op de nieuwsbrief en bezoek de website www.vrijescholen.nl
en www.kiezenvoordevrijeschool.nl

