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Koningsspelen
Op 23 april worden landelijk de koningsspelen
georganiseerd. In verband met Corona zullen deze
dit jaar op onze eigen school plaatsvinden. Verdere
informatie hierover volgt begin volgende week via
een informatiebrief.
Studiedag en Koningsdag
Op 26 april hebben de leerkrachten een studiedag.
De kinderen zijn op deze dag vrij. De leerkrachten
gaan zich op deze
dag bezig houden
met
het
leesonderwijs. Zowel
begrijpend lezen als
technisch
lezen
komen voorbij. De
dag daarna, 27 april, is het Koningsdag, ook dan is
de school gesloten.
Buiten spelen
Vanuit de opbrengsten van de Jantje Beton actie
zijn er voor alle groepen bakken met buiten
speelmateriaal aangeschaft. De kinderen zijn hier
de afgelopen week al lekker mee aan het spelen
geweest. Leuk om te zien hoe nieuw materiaal
weer uitnodigt
tot
het
verzinnen van
nieuwe spellen
en de fantasie
van de kinderen
prikkelt.

Parkeren rondom de school
Regelmatig staan er bij het wegbrengen en
ophalen van kinderen auto’s rondom de school
hinderlijk of verkeerd geparkeerd. Dit creëert in
sommige gevallen een onveilige situatie voor
kinderen die te voet of met de fiets naar school
komen. Wilt u er zorg voor dragen dat u bij het
brengen en halen van uw kinderen in de
daarvoor bedoelde parkeervakken parkeert?
Samen houden we het rondom de school veilig.
Gebruik van sociale media en school
In de huidige maatschappij zijn de sociale media
haast niet meer weg te denken. Steeds meer
kinderen hebben een telefoon en zitten op
verschillende vormen van sociale media. Wij
merken dat kinderen niet altijd besef hebben
van het bereik en de impact die sociale media
kunnen hebben. We horen regelmatig dat er na
schooltijd veel gebruik gemaakt wordt van
sociale media en dat kinderen hier later spijt
van krijgen. Wees alert op het internet gebruik
van kinderen, zeker wanneer hier ook andere
kinderen van buiten uw gezin bij betrokken zijn.

Jarig!

We feliciteren:
19 april: Juf Marget
24 apil: Buse: groep 8

Cito eindtoets groep 8
Volgende week op dinsdag 20 april en woensdag
21 april maakt groep 8 de Cito eindtoets. We
wensen alle kinderen van groep 8 heel veel succes
met deze toets!
Stripboeken
Voor de bibliotheek en voor in de klassen zijn we
op zoek naar leuke stripboeken. Heeft u thuis
toevallig nog stripboeken die u niet meer gebruikt?
Zouden wij ze dan mogen hebben voor op school?

Kalender
23 april: koningsspelen
26 april: studiedag: leerlingen vrij
27 april: koningsdag: leerlingen vrij
3 mei: start meivakantie
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 29 april.

