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13 en 14 mei vrij  i.v.m. Hemelvaartsdag
17 en 18 mei AMN aansluittoets voor groep 7
24 mei 2e pinksterdag

Moestuintjes
Vanaf vrijdag 9 april heeft er bij de Albert Heijn, aan
de Groningensingel een box gestaan waarmee deze
supermarkt moestuintjes voor onze school heeft
gespaard. Onze leerlingen zijn al bekend met onze
schooltuin, echter het zaaien en oogsten
d.m.v.moestuintjes  in de klas vinden wij een
waardevolle aanvulling hierop. Inmiddels hebben
wij drie vuilniszakken vol met moestuintjes op
mogen halen, hiermee gaan we vanaf volgende
week in de groepen mee aan de slag.

Schooltuin
Onze schooltuin is dankzij hulp van twee
vrijwilligers ook al weer netjes.
Er staat op dit moment al sla in de kweekbakken,
verder komen er nog diverse soorten groente en
fruit zaadjes en/of plantjes. De moestuintjes zullen
ook in onze moestuin verder mogen groeien als ze
over geplant moeten worden.
De groente en kruiden kunnen we dan later weer
met de kookles van onze kinderen gebruiken.

Start nieuwe collega
Afgelopen maandag is juffrouw Nancy gestart. Zij zal
gaan werken in groep ½ .
Omdat er veel aanmeldingen zijn voor deze groep
hebben we besloten om groep ½ op te splitsen in
groep 1 en 2.  Juffrouw Nancy zal fulltime in groep 1
gaan werken en juffrouw Paola volledig in groep 2.
Tevens zullen juffrouw Monique en Ethel in de
groep aanwezig zijn. Wij hopen hiermee nog beter
te kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van
onze leerlingen. Op maandag 17 mei as. zullen we
beginnen met het splitsen van de groep.

Alternatief schoolreisje
Op dit moment zijn wij bezig om een alternatief
schoolreisje voor te bereiden. Binnen de
mogelijkheden van deze tijd willen we de kinderen
weer een leuke dag bezorgen.
Wij zullen u op de hoogte houden van de datum
waarop dit schoolreisje gaat plaatsvinden.

Doekoe actie
Denkt u nog aan de
DOEKOE actie.
Vanaf maandag 19
april kan iedereen
weer meesparen voor
sport en spelmateriaal
voor onze school.
De munten mogen op
school worden
afgegeven.
Wij zorgen dan dat ze
in het juiste COOP
filiaal bij onze school
verzamel
buis komen.


