Zwanenhoek 41-43

3201HT Spijkenisse

 0181-624186

Openbare Daltonschool Spijkenisse
De Vuurvogel
Weekbrief 31
20 april t/m 27 april 2018

Nieuw
Afgelopen week is Edmund Akyempen gestart in de klas van juf Marga en juf Lilian. Wij wensen hem een
leerzame en leuke tijd toe op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Isa Lobaton Fuchs en Eefje Bazoer van harte met haar verjaardag.

Bezoek kinderboerderij groep 1-2b
Donderdagmiddag 26 april brengt groep 1-2b een bezoek aan de kinderboerderij voor de les meneer
Pauw. Wij moeten uiterlijk om half 2 aanwezig zijn op de kinderboerderij, daarom moeten we om 13 uur
vertrekken. Wilt u zorgen dat uw kind dan aanwezig is. Zodat ze deze leuke les niet missen.

Ouder-inloopochtend
Beste ouders,
Met ingang van 25 april willen wij iedere laatste woensdag van de maand ouders uitnodigen om mee te
draaien met hun kind tijdens de inloop. U mag dus tijdens deze inloop blijven en met uw kind mee
spelen. Als de bel gaat en de kinderen gaan opruimen is het de bedoeling dat u naar huis gaat. We hopen
dat het een leuke ervaring voor u en de kinderen zal worden. Heeft u nog vragen dan horen wij dat
graag.
Met vriendelijke groet,
De juffen van groep 1-2-3
Mini-4daagse groep 1 t/m 4
Van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei lopen wij mee met de Mini-4daagse.
Avond-4daagse groep 5 t/m 8
Van maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei lopen wij mee met de Avond-4daagse.
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Klassenagenda
Projecten uitstapjes

Toetsen Thema’s

Groep 1/2a

Do. ochtend 26-04 Kinderboerderij

Sprookjes

Groep 1/2b

Do. middag 26-04 Kinderboerderij

Sprookjes

Groep 3

Sprookjes

Groep 4

Hoe werkt het?

Groep 5

Alles-in-1: thema Dieren week 4

Groep 6

Alles-in-1: Planten

Groep 7

Alles-in-1: Lichaam

Groep 8

Alles-in-1:
Milieu en Kringloop thema: vervuiling

Activiteiten in de komende tijd
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei
Maandag 14 t/m donderdag 17 mei
Donderdag 17 mei
Zondag 20 mei en maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Maandag 28 t/m donderdag 31 mei
Vrijdag 22 juni
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meivakantie
mini-4daagse
gastles “Water”
Pinksteren
Sportdag
avond-4daagse
studiedag

vrij!
groep 1 t/m 4
groep 8
vrij!
groep 8
groep 5 t/m 8
vrij!

