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BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
Afgelopen woensdag hebben we een open dag gehad. In elke
groep vertelden een aantal leerlingen iets specifieks over de
school. Het is genieten om te zien hoe zelfstandig onze leerlingen zijn en al zo goed hun verhaal kunnen verwoorden. Wij
zijn trots op ze!
Afgelopen dinsdag werd bekend dat het kabinet heeft besloten
de coronamaatregelen nog meer te versoepelen. Voor de
scholen vervalt het advies om preventief te testen. Wel blijft het
advies nog gelden om bij klachten thuis te blijven en een zelftest
te doen. Als school krijgen wij (als het goed is) nog tot 1 juni
zelftesten geleverd.
Francien Soeter

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LENTEFEEST
Hoera, dit schooljaar mogen we het Lentefeest
weer met elkaar, groepsdoorbroken, vieren! We
vieren het op donderdag 24 maart. De ochtend
volgen de leerlingen het reguliere programma in
de eigen klas. De lunch zal met elkaar op het
leerplein zijn. De AC zal de organisatie van de
lunch op zich nemen. Het is dus niet nodig om
uw kind een lunchpakket mee te geven, ook voor
een 10-uurtje wordt gezorgd.
Na de lunch zullen we in circuitvorm verschillende activiteiten in de school en buiten op het plein
gaan doen. We zien er naar uit om met de hele
school het Lentefeest te vieren!

LESSEN LEREN LEVEN
Aankomende week starten we met het thema Natuur. In de bijlage vindt u de
ouderbrief bij dit thema. Goed nieuws; de lessen Leren Leven zullen sowieso
t/m de zomervakantie ook in de groep 1-2-3 gegeven worden door de
gastdocenten.

KLEDINGBEURS
In de bijlage een flyer over de KledingbeursEns

Lynn is vrijdag 25 maart jarig, Boaz is
maandag 28 maart jarig en Kacper is
woensdag 6 april jarig. Alvast gefeliciteerd
en wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Agenda
DATUM

ACTIVITEIT

Donderdag 24 maart

Lentefeest

Vrijdag 8 april

Optreden groep 4/5/6

Vrijdag 15 april

Goede Vrijdag, iedereen vrij

Maandag 18 april

Tweede Paasdag, iedereen vrij

Woensdag 20 april &donderdag 21 april

Centrale eindtoets

Vrijdag 22 april

Koningsspelen & Nieuwsboog

WIST U DAT…
… De AC heeft geholpen de school in Lentesferen te brengen.
… Er mooie raamtekeningen zijn gemaakt, paastakken zijn opgehangen en er plantjes in de school staan.
… Wij weer erg blij zijn met hun hulp; Dankjewel!
… Juf Inge a.s. dinsdag op school komt samen met Levi.
… Wij afgelopen woensdag al met het team op kraambezoek zijn geweest en Levi hebben mogen bewonderen.
… Alle toiletten zijn opgeknapt.
… Er o.a. een prachtige nieuwe vloer is gelegd.

Fijn weekend!

