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Jarig
Wij feliciteren Davey van Es en Tara van der Kroef van harte met hun verjaardag.

Schoolfruit
Het schoolfruit voor volgende week is: watermeloen, appel en komkommer.

Sponsorloop/Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april 2019 zullen alle kinderen meedoen aan de sponsorloop. De sponsorkaarten moeten
uiterlijk 9 april 2019 in de ochtend ingeleverd zijn. Mocht u uw kind(eren) de sponsorkaart en de
eventuele vaste bedragen eerder willen laten inleveren, dan kan dat alleen op de maandag en donderdag,
voor 9 april.

Ouderbijeenkomst Online Veiligheid
Dinsdag 16 april is er de ouderavond “Online Veiligheid”. De avond wordt verzorgd door bureau Halt. Deze
avond is voor de ouders van groep 1 t/m 8 en begint om 19:30 uur. Op deze ouderbijeenkomst wordt
gesproken over “opvoedvaardigheden”, die u kunnen helpen uw kind te begeleiden wanneer het gaat om
experimenteren met o.a. internet en sociale media. Voor deze avond kunt u zich aanmelden via Parro of
mondeling bij de leerkracht van uw kind.
Meer informatie over de ouderbijeenkomst vindt u in de bijlage.
NB>bij te weinig aanmeldingen gaat deze ouderavond niet door.

Vuurvogel voorleeswedstrijd 2019
Aanstaande donderdag 11 april is de finale van de voorleeswedstrijd. Wij wensen alle finalisten heel veel
sterkte en succes toe. Zet hem op, jullie kunnen het!
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Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

Techniek: hoe werkt het?

Groep 1/2b

Techniek: hoe werkt het?

Groep 3

Techniek: hoe werkt het?

Groep 4

Techniek

Groep 5

Techniek bouw: superconstructies

Groep 6

Techniek: vervoer over water

Groep 7

Techniek: energie

Groep 8

Techniek: telefoon, radio, tv en film

April 2019
Ma. 8 april
Di. 9 april
Do 11 april
Vr. 12 april
Ma. 15 april
Wo. 17 april
Do. 18 april
Vr. 19 april t/m zo. 5 mei

Nemo
Studiemiddag
Voorleeswedstrijd
Koningsspelen
Philharmonisch orkest-gastles
Kunstles
Bureau Halt invloed van de groep
Meivakantie

groep 7
alle groepen vrij
alle groepen
alle groepen
groep 7
groep 1/2 a + b
groep 8
alle groepen

Hoorspel ‘Bang‘
Minivierdaagse
Korfbaltoernooi
Unieke zaken
Bonte hond vadertje & moedertje

groep 5
groep 1 t/m 4
groep 3 t/m 7
groep 3
groep 6

Mei 2019
Do. 9 mei
Ma. 13 t/m do. 16 mei
Wo. 22 mei
Di. 21 mei
Di. 28 mei
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