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Jarig
Wij feliciteren Gwen van Dam, Ariana Boender, Lemmar Massir, Pepijn Lulofs, Nena Erkens, Yence-lyne
Brandenburg, Keano Alblas, Thomas Gerse, Bradley Speelman en Sam Nieuwstraten van harte met haar
verjaardag.

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
Minivierdaagse groep 1 t/m 4
Van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei lopen wij mee met de Mini-vierdaagse.

Ouderenquête maandag 14 mei en woensdag 16 mei
Graag nodigen wij u uit om de ouderenquête 2018 in te vullen. Door de vragenlijst in te vullen kan de
school blijven werken aan dat wat goed gaat in en om de school en datgene oppakken dat verbetering
behoeft. De ouderenquête is digitaal. Op maandag 14 en 16 mei kunt u in de aula van de school van 15:15
uur t/m 19:00 uur de vragenlijst invullen.
Komt u uw zoon/dochter brengen / ophalen van de mini-4-daagse, dan kunt u gelijk de vragenlijst
invullen , onder het genot van een kopje koffie / thee met wat lekkers.
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, dan ontvangt u de inlogcodes voor de vragenlijst via
het ouderportaal.
Feedback voor de school is erg belangrijk. Om te kunnen
verbeteren hebben we uw input nodig om op ons onderwijs te
kunnen reflecteren.
Alvast bedankt voor het nemen van de moeite.
Heeft u geen beschikking over een computer, dan kunt u de
vragenlijst op school digitaal invullen of een papieren versie
opvragen / invullen.
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Vragenlijst “Wijzijndehoek.nl”

Op dinsdag 15 mei zal Wethouder Mijnans van de gemeente Nissewaard en directeur De Booij van De
Leeuw van Putten en de bestuurder van Prokind Scholengroep de vragenlijst “Wijzijndehoek.nl”
officieel de vragenlijst openen. Zij drukken op dat tijdstip op de knop om de vragenlijst te openen op
een grote digitale tafel bij ons in de aula. U bent van harte welkom. U komt toch ook de vragenlijst
invullen. Voor iedere bezoeker heeft de Leeuw van Putten een leuke attentie.
U ontvangt via de Leeuw van Putten en of de Gemeente Nissewaard nog een officiële aankondiging en
uitnodiging om deel te nemen aan de vragenlijst.
Helpt u mee om van De Hoek een nog betere wijk te maken. Dat kan door mee te doen aan de
vragenlijst via de website Wijzijndehoek.nl. Graag horen we van u wat goed gaat in uw wijk en wat
beter kan, iedereen kan mee doen jong en oud, groot en klein. De vragenlijst kan ingevuld worden vanaf
15 mei t/m 30 mei.

Klassenagenda
Projecten uitstapjes

Toetsen Thema’s

Groep 1/2a

Sprookjes

Groep 1/2b

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
Dinsdag 15 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
minivierdaagse
groep 1 t/m 4
Vragenlijst “Wijzijndehoek.nl”
gastles “Water”
groep 8
Pinksteren
vrij!
Sportdag
groep 8
avond-4daagse
groep 5 t/m 8
studiedag
vrij!

