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Jarigen
Wij feliciteren Jaycen de Roodt, Richard de Vreij, Babs de Koning en Michelle Yang van harte met hun
verjaardag.

Schoolfruit- en groente
Deze week krijgen de leerlingen komkommer, sinaasappel en appel. De fruitleveringen
vinden plaats op maandag.
Dinsdag, woensdag en donderdag zijn gezamenlijke fruitdagen.
De kinderen mogen zelf wat extra fruit meebrengen.

Voorbereiding Kiliantoernooi
De kinderen zijn na de voorjaarsvakantie gestart met schaken. Dit ter voorbereiding op het
Kiliantoernooi. Het schaken vindt elke maandag na schooltijd plaats, in het lokaal van meester Leo.

Korfbaltraining
Aan de ouders en leerlingen die zich hebben opgegeven voor de korfbaltraining. Helaas is er een
vergissing gemaakt in de brief over de trainingsdata. De verschillende groepen zijn ingedeeld op
verschillende avonden.
Zie het schema hieronder:
Training 4 april
Groepen 3 en 4
Training 11 april
Groepen 5 ,6 en 7
De kinderen trainen dus maar 1 avond. Excuus voor de foutieve berichtgeving.
Met vriendelijke groet,
Monique vd Bosch

De Vuurvogel voorleeswedstrijd
Op 7 april is onze jaarlijkse Vuurvogel voorleeswedstrijd. Informatie volgt.
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Zomermarkt 2017
Op vrijdag 16 juni 2017 is er weer een zomermarkt, deze start om 16.00 uur en eindigt om 21.00 uur.
Hiervoor zijn wij op zoek naar hulpouders. Een kleine opsomming hoeveel mensen wij nodig hebben en
waarvoor:

Schminken minimaal 4 personen (nog 3 personen)

Suikerspin verkoop minimaal 1 persoon

Spellen minimaal 15 personen
Aanmelden of vragen via: ouderraaddedaltons@gmail.com
Anders bent u welkom in de teamkamer op woensdagochtend bij Karen (moeder van Mare gr. 1/2b en
Dean gr.6), Marjolein (moeder van Anthony gr.7) of Natascha (moeder van Nena gr.7). Op de overige
dagen kun je ook terecht bij Juf Monique van groep 3.

Groep 7 Centrum van de Kunsten
Dinsdag 20 juni gaan we op de fiets naar het Centrum van de Kunsten. Het programma begint om 10.00
en duurt tot 12.00. Vanaf 11.45 bent u welkom om het resultaat te bekijken. De kinderen zullen deze
dag waarschijnlijk pas om 12.30 thuis zijn. Ze worden 's middags om 13.45 weer op school verwacht
voor het middag programma.

De schoolvakanties voor het schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie / Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

vr. 13-10-2017
vr. 22-12-2017
ma. 26-02-2018
vr. 30-03-2018
vr. 27-04-2018
vr. 27-04-2018
zo. 20-05-2018
ma. 16-07-2018

Studiedagen/middagen volgen later.
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t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vr. 20-10-2017
vr. 05-01-2018
vr. 09-03-2018
ma. 02-04-2018
vr. 27-04-2018
vr. 11-05-2018
ma. 21-05-2018
vr. 24-08-2018

Klassenagenda

projecten

uitstapjes

thema’s

toetsen

Groep 1/2a

“Bouwen met Sam”

Groep 1/2b

“Bouwen met Sam”

Groep 3

“Bouwen”

Groep 4

“Hoe werkt het?”

Groep 5

“Bouwen”

Groep 6

“Vervoer en verkeer”

Groep 7

“Energie”

Groep 8

“Telefoon, radio, tv en film”
Toetsinfo vr. 7/4 Communicatie 1 t/m
3

Activiteiten in de komende tijd
Donderdag

6 april

Verkeersexamen

Groep 7

Vrijdag

7 april

Voorleeswedstrijd

groep 1 t/m 8

Donderdag

13 april

Studiemiddag

alle leerlingen ’s middags vrij!

Vrijdag

14 april

Goede vrijdag

vrij!

e

Maandag

17 april

2 Paasdag

vrij!

Woensdag

19 april

Korfbaltoernooi

Groep 3 t/m 7

Vrijdag

21 april

Koningsdag

continuerooster tot 14:00

Maandag

24 april t/m 5 mei

Meivakantie

vrij!

Ma t/m do

15 t/m 18 mei

Mini4daagse

Groep 1 t/m 4

Maandag

22 mei

Schoolreis

Groep 1 t/m 7

Do t/m zo

25 t/m 28 mei

Hemelvaart weekend

vrij!

Vrijdag

16 juni

Zomermarkt

continuerooster tot 14:00

Dinsdag

20 juni

Centrum v/d Kunsten

groep 7
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