WEEKBERICHT 19 april 2018

Hartelijk dank, lieve luizenouders, voor
jullie trouwe hulp de afgelopen weken.
We zijn weer luizenvrij!
Na de meivakantie is de volgende
controle.

Beste ouders,
De kist met gevonden voorwerpen,
kledingstukken en nog veel meer, is
weer vol.
In het halletje naast de zaal staat de kist.
Kijkt u even of er nog iets van uw
kind(eren) in zit?

Witte kleding
Vrijdag 18 mei vieren wij op school het
Pinksterfeest. Er wordt gezongen en
kinderen dansen en vlechten rond de
meiboom. Alle kinderen worden op deze
dag in witte kleding op school verwacht.
En dat kan soms heel lastig zijn: helemaal
gekleed in het wit. Soms heb je wel een
wit t-shirt maar weer geen witte rok of
broek.
Daarom hebben we in de hal van de
school een mand geplaatst met daarin
witte kleding.
Heeft u iets nodig voor uw kind dan kunt u
het hieruit pakken. Heeft u nog witte
kinderkleding over dan kunt u deze in de
mand leggen en iemand anders er blij mee
maken.

Pinksterfeest vrijdag 18 mei
Alle ouders zijn om 12:15 uur van harte
welkom om dit vrolijke feest samen te
vieren tot 13:15 uur.
U krijgt hier meer informatie over in het
volgende weekbericht.

De Medezeggenschapsraad /
Schoolcommissie zoekt nieuwe,
enthousiaste ouders.
Meer informatie?
Bel Maartje Wijnhoven (tel 06 52 43 71 47)
of Johan Roos (tel 06 13 03 01 18)

Koningsspelen
Donderdag 26 april, doet onze school mee
aan de Koningsspelen.
De kleuters blijven op school. De klassen
1 t/m 6 lopen naar het bos waar spellen
worden gespeeld en waar de kinderen
mogen picknicken.
Zorgt u ervoor dat de kinderen hun eten
en drinken bij zich hebben?

Afmelden bij ziekte

De school is op de gewone tijd uit,
13:15 uur, en dan begint gelijk de
meivakantie!

Als uw kind ziek is, kunt u tussen 08:00 en
08:30 uur bellen naar 077 – 351 41 71

(Er is géén Meule Stormt dit jaar)

U krijgt dan ons antwoordapparaat aan de
lijn. Spreek dan duidelijk de naam van uw
kind in, in welke klas het zit en een korte
reden van afwezigheid. Dit wordt
doorgegeven aan de betreffende
leerkracht.

Wie helpt mee?
Voor donderdag 17 mei zoeken we ouders
die mee willen helpen om het schoolplein
goed te vegen. Dit in verband met het
pinksterfeest de volgende dag.
Heeft u tijd en zin, dan kunt u zich die dag
melden bij Eva Wijnands om 08:30 uur.
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