Weekbericht 30
Jaargang 17-18
13-04-2018
DATA:

ACTIVITEITEN:

di.
17 apr.
Ouderavond klas 3A en klas 3B
di.
17 apr.
Ouderavond van de kleuterklassen
wo.
18 apr.
MR-vergadering
za.
21 apr.
Lentemarkt (10.00 – 15.00 uur)
di.
24 apr.
Ouderavond klas 6A en klas 6B
wo.
25 apr.
Schoolvoetbaltoernooi klas 4-6
do.
26 apr.
Tuinochtend Widartuin (graszoden leggen)
vr.
27 apr.
Koningsdag
week 18: 30 apr. t/m 04 mei: Meivakantie

Ouderavond alle kleuterklassen
Beste ouders van de kleuterklassen,
Aanstaande dinsdag is er een gezamenlijke ouderavond voor de 5 kleuterklassen met als thema:
“euritmie”
Voor veel ouders nieuw en dus een mooie mogelijkheid er eens kennis mee te maken.
Euritmiejuf Saskia Doekes en pianiste Hanne van de Broek zijn aanwezig om uitleg te geven.
Het programma is deels in eigen klas en deels in de euritmiezaal.
Komt allen!
Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee en we beginnen om 20.00 uur.
Hartelijke groet, namens de kleuterjuffen
Tineke Nijholt

LENTEMARKT
Volgende week zaterdag 21 april tussen 10-15 uur is de Lentemarkt op school!
De voorbereidingen zijn in volle gang. De intekenlijsten in de kleutergang en centrale hal vullen zich.
We vragen nog extra handen bij de volgende punten:
1. Hulp bij de op- en afbouw van de Lentemarkt.
Schrijf je in; veel handen maken ook dit werk licht en leuk! Je kan je inschrijven voor één,
twee of drie tijdstippen:
vrijdag na 14.15 uur
zaterdag tussen 8.30 – 10.00 uur
zaterdag na 15.00 uur
Op de boom in de centrale hal hangen inschrijflijsten. Verzamelen bij de hoofdingang op het
schoolplein.
2. De grabbelrok heeft heel veel zakjes, deze zijn nog lang niet allemaal gevuld.
De zelfgemaakte cadeautjes kunnen ingepakt ingeleverd worden in de doos naast de printer.
Succes en tot ziens op de Lentemarkt!
Heb je vragen of heb je meer info nodig? Mail naar Simone: sbouwstra@hotmail.com

Lente Orkest
Er wordt al heel hard geoefend.
We hebben al twee keer gerepeteerd en
woensdag en vrijdag repeteren we nog een
keer.
Tijdens de Lente Markt kan je naar ons
optreden komen luisteren.
We spelen om 11.30 uur en 12.30 uur !
Kom je ook!?
Groetjes
De Lente Muzikanten:
Wout, Merlijn, Kars, Julian, Yoram, Wuyin,
Alieke, Tess, Angkan, Jente, Theun, Noa, Jip,
Samuel, Mik, Ianthe en Rian

Parkeren
Een aantal ouders stoppen in de IJsselstraat om hun kinderen uit te laten stappen.
Prima, als u daarna weer verder rijdt (kiss&ride). Er zijn echter ouders die zelf ook uitstappen en de
auto op straat laten staan tot ze terug zijn. Dat is hinderlijk voor anderen want het leidt tot
filevorming. Graag uw aandacht hiervoor.

Verlof voor kleuters
Als een kind dat nog niet leerplichtig is, maar wel naar school gaat en als zodanig is ingeschreven,
gelden in principe de regels voor verzuim en verlof zoals omschreven in de leerplichtwet. Zie ook
hoofdstuk 11 pag. 38 van de Schoolgids 17-18 ( op de website). Vierjarigen willekeurig van school
houden of meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties is niet de bedoeling. Hier staat ook
vermeld dat uitzonderingen op de regel alleen mogelijk zijn in vroegtijdig overleg met de directie.

