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Van de directie
Werkzaamheden in de aula
Woensdag en donderdag a.s. worden er werkzaamheden
uitgevoerd om de akoestiek in de aula te verbeteren. Enkele
weken geleden hebben we een bedrijf gevraagd om een
geluidsmeting te doen. Zoals verwacht, bleek dat de akoestiek
in de aula te wensen overlaat.
Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, is gewend om in
ruimtes te werken waar mensen (kinderen) lopen. In overleg
met hen zullen we de kinderen goed instrueren hoe zij zich
deze twee dagen in de aula moeten gedragen. Vanwege de
veiligheid vragen we de ouders om deze twee dagen niet in de
aula te komen. Aan de ouders van de kinderen van groep 3, 4
en 5 vragen we om bij de buitendeur afscheid te nemen van
uw kind.
Nogmaals willen we er op wijzen dat de ouders van de
kinderen van groep 1/2 de eigen ingang moeten gebruiken
zodat zij niet door de aula hoeven.
Wij rekenen op uw aller medewerking en op uw begrip.

Avond 4 daagse
Vanavond start de avond 4 daagse. De ouderraad wilt u eraan
herinneren dat het dragen van het armbandje verplicht is. Wij
wensen alle kinderen en ouders/verzorgers die meelopen hele
gezellige, sportieve avonden toe.

Ria van der Horst
Directeur

Juffenverjaardag

A.s. vrijdagmiddag 17 mei vieren de leerkrachten van de
groepen 5 t/m 8 de juffenverjaardag.
In de aula gaan we aan de slag met DrumTastic.
DrumTastic is een swingende drum work-out op een fitnessbal.
De verdere invulling van de middag vult iedere groep zelf in.

Agenda

Gefeliciteerd
15 mei

Marijn

groep 4

Ronja

groep 4

16 mei

Quinten

groep 6

17 mei

Sanne

groep 8

Tygo

groep 7

Isha

groep 8

20 mei

14 t/m 17 mei: avond 4 daagse start om 19.00 uur vertrek
vanaf Turfhuis.
17 mei: Juffen dag groep 5 t\m 7

Welkom
Kai gaat naar groep 1-2 Rood

Veel plezier op onze school!

