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Nieuwsbrief
Inleveren schoolshirts
Willen de kinderen, die mee hebben gedaan

’s Middags hebben we verschillende
paasactiviteiten/spellen voor de groepen
6 t/m 8.

aan het schoolvoetbaltoernooi, de
schoolshirts weer inleveren bij de
leerkrachten? De shirts kunnen ongewassen
ingeleverd worden.

IEP toets groep 8
De kinderen van groep 8 doen op 16 en 17
april de IEP toets. (De nieuwe Cito Eind
toets). We wensen de kinderen en meester
Stefan veel succes!

Schoolkorfbal
Woensdag 15 mei hebben de kinderen
schoolkorfbaltoernooi. We doen met een
groot aantal korfbalteams mee. Om deze
teams goed te kunnen begeleiden, zijn alle
kinderen (van groep 1 t/m 8) deze middag
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vrij vanaf 11.30 uur.
De korfballers kunnen dan thuis een broodje
eten en zich verkleden. De korfballers
vertrekken om 12.15 uur gezamenlijk vanaf
school.
Voor het schoolkorfbaltoernooi zoeken wij

Foto’s groep 1/2B

nog rijders en begeleiders. U kunt zich

De foto’s van de excursie naar de Hoolten

aanmelden via het opgavestrookje in de

Klinten van groep 1/2B, gemaakt door Jessica
Wagter zijn te vinden op ons webalbum.
Jessica, bedankt voor het maken van de
mooie foto’s!

Jaargang: 2017-2018

bijlage.

Reservekleding
Voor kinderen uit de groepen 1 en 2 zijn wij
op zoek naar een aantal setjes
reservekleding. We zoeken:

Pasen

- Onderbroeken

Op donderdag 18 april vieren we Pasen. We

- Sokken

zoeken deze dag paaseieren met de kinderen
van groep 1 t/m 5.

- Lange trainingsbroeken
Mocht u iets voor ons hebben, dan kunt u dit
afgeven bij de leerkrachten.

Ook willen we vragen of de kinderen, die de
afgelopen periode een setje reservekleren
geleend hebben, deze weer willen inleveren
op school.

Agenda
15 april

Schoolarts gr 2

15 april

Leerlingenraad

16 april

Schoolarts gr 2

16,17 april

IEP toets gr 8

18 april

Veerkieker gr 7A
Excursie vlechtmuseum

19 t/m 22 april Goede vrijdag/Pasen

Alvast noteren
23 t/m 25 april Kamp gr 8
23 april

Vrijwillige contactavond

25 april

Veerkieker gr 7B
Excursie vlechtmuseum

27 april

Meivakantie t/m 5 mei

2

