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Van de directie
Formatie
Vorige week heb ik u al gemeld dat we ernaar streven om in
het JJ van 29 mei de formatie voor 2018 – 2019 bekend te
maken.
Ik kan u nu alvast melden dat we in augustus starten met drie
kleutergroepen. We hebben nu twee kleutergroepen 1/2 Rood
en 1/2 Blauw en een instroomgroep Geel.
We hebben de laatste maanden veel nieuwe inschrijvingen
gekregen waar we heel blij mee zijn. Om die reden starten we
het nieuwe schooljaar met drie kleutergroepen 1/2.
In totaal hebben we volgend jaar negen groepen.
Aanbod GGD voor opa’s en oma’s
Steeds vaker spelen grootouders een rol in de opvoeding van
de kinderen. De GGD heeft daarom een cursus georganiseerd.
In de bijlage vindt u meer informatie.
Halve finale schoolvoetbal
De halve finale van het schoolvoetbal is verplaatst van 11 naar
25 april. De jongens van groep 7/8 zijn door naar de halve
finale.

Ria van der Horst
Directeur

Schoolreis
Volgende week vrijdag 20 april staat het schoolreisje (groep 4
t/m 7) en een feestdag op school (groep 1,2,3) gepland.
Onderstaand ziet u het programma van de dag.
De groepen 4 t/m 7 gaan naar de Efteling. Zij worden om
08:45 uur bij de Zuidplas verwacht. De bussen vertrekken vanaf
daar om 09.00 uur. De bussen worden om 17.00 uur bij de
Zuidplas terug verwacht.
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 mogen geen geld maar
wel beperkt snoep meenemen. Zij nemen hun eigen 10-uurtje,
lunch en voldoende drinken (pakjes)mee. De kinderen dragen
de hele dag hun eigen rugzak mee.
De kinderen van groep 1,2,3 hebben deze ochtend de normale
schooltijden. Zij hoeven geen 10-uurtje mee te nemen. Er is
voor hen een grandioos programma samengesteld.
Er is een groot spellencircuit georganiseerd door groep 8,
buiten is er een springkussen en zijn er andere activiteiten, er
komt een geweldige show van poppentheater “de Kletskous”
in de speelzaal.

Wij wensen alle kinderen en begeleiders een hele gezellige,
mooie dag toe.
De schoolreiscommissie

Agenda

Gefeliciteerd
10 april

Jesse

groep 6

Thijn

groep 5

Tristan

groep 8

Dex

groep ½ Blauw

12 april

Jolein

groep ½ Rood

15 april

Niek

groep ½ Blauw

11 april t/m 13 april: groep 8 op kamp

Wij wensen hen veel plezier !

Welkom
Liam

groep 1 Geel

Liza

groep 1 Geel

Duncan

groep 1 Geel

Veel plezier op onze school!

