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Aan de ouders en/of verzorgers,
Nieuws per groep

Inhoud
Nieuws per groep
Koningsspelen
Meivakantie

Groep 1/2
Restjes hout
In groep 2 kunnen we nog steeds hout gebruiken voor de timmertafel.
Kikkervisjes
We zoeken een verzorgadres voor onze kikkervisjes in de meivakantie…
Eten buiten de deur
Vrijdag a.s. eten de kinderen van groep 2 tussen de middag op school. Naar
aanleiding van het project “eten buiten de deur” krijgen we een maaltijd
aangeboden van Johhny’s Taria.
Groep 2
Juf Marian afwezig
Op dinsdag 10 mei is juf Marian afwezig. Juf Els vervangt haar deze dag.
Groep 4/5
Juf Nelleke afwezig
Maandag 9 mei (direct na de meivakantie) is juf Nelleke afwezig. Juf Barbara
vervangt haar deze dag.

Jarig in april




21 - Finn Mulder
21 - Madelief van Velzen
26 - Mees Benard

Jarig in mei (meivakantie)




05 - Merlijn Jumelet
07 - Tim Kostense
10 - Yannick Kik

Van harte
gefeliciteerd!

Groep 5-8
Voorstelling Hilaria
Op donderdag 26 mei om 13.30 uur is er voor de kinderen van groep 5 t/m
8 een optreden van Hilaria. Bij mooi weer is dit op het schoolplein. Ook de
kinderen van obs de Oosterburcht uit Oosterland, obs ’t Staepelhof uit
Renesse en obs de Schoener uit Brouwershaven zullen bij dit optreden
aanwezig zijn.
Groep 8
Typelessen
De typelessen in groep 8 worden na de meivakantie weer hervat.

Koningsspelen
De Koningsspelen zijn op vrijdag 22 april. Deze dag staat weer in het teken
van sport en spel. Om 8.30 uur beginnen we met het Koningsontbijt. Vanaf
9.30 uur is er voor de kinderen een spelcircuit opgezet met allemaal
uitdagende springkussens en andere spectaculaire spelen. Ouders zijn
uiteraard uitgenodigd om te komen kijken en de kinderen aan te moedigen.

Meivakantie
De meivakantie is van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei. Op maandag 9
mei verwachten we alle kinderen weer terug op school.

Bijlage


Kleurplaat Scouting
groep 1 t/m 5

Met vriendelijke groet,
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