Kalender
04 - 03
05 - 03
07 - 03
11 - 03
18 - 03
25 - 03

Zwemmen groep 7
Ouder/kindgesprekken
Ouder/kindgesprekken
Studiedag - alle leerlingen vrij
Zwemmen groep 4
Zwemmen groep 8

Bag2school kampioen
Namens de kledingbeurs kunnen wij meedelen dat wij weer kampioen
inzameling zijn van 2018. Maandag 25 februari kwamen de mensen van
Bag2school om de beker uit te reiken. Op de tafel in de middenruimte kunt u
de enorme beker bewonderen.

Staking
A.s vrijdag wordt u in een aparte mail geïnformeerd over het wel of niet staken. Houdt u de mail dus
in de gaten.

Zonnepanelen
Voor de vakantie zijn er 93 zonnepanelen geplaatst op het dak van de school.
Vandaag zullen de laatste afhandelingen plaatsvinden. Een mooie, duurzame
ontwikkeling binnen onze stichting. Binnen kunnen we met de leerlingen de
opbrengst van de panelen bijhouden.

Luizencontrole
Bij de reguliere luizencontrole van vandaag zijn helaas luizen gevonden. De
betreffende groep en ouders van deze leerlingen zijn persoonlijk ingelicht.
Het is van belang, dat de luizen, maar ook de (oude)neten door goed kammen
uit het haar verwijderd worden. Wilt u allen thuis het haar van uw kind
regelmatig nakijken? We hopen na de volgende controle te kunnen melden,
dat de school weer luizenvrij is.
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De Vakantiespelen komen er weer aan. Elk jaar een feest voor alle kinderen uit West-Friesland en
omstreken. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze met de bus naar het bos om
daar te spelen. Er worden hutten gebouwd van zelf gesprokkeld hout, stokbroden gebakken boven
een echt vuur, er wordt gezwommen in het IJsselmeer en heel veel andere spellen gespeeld in het
bos. Dit alles mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Aanmelden voor de Vakantiespelen gaat eenvoudig via www.stichtingvakantiespelen.nl

Wanneer zijn de Vakantiespelen?
De Vakantiespelen worden dit jaar gehouden in de volgende
weken:
Week 30: 22 t/m 26 juli
Week 31: 29 juli t/m 2 augustus
Week 32: 5 t/m 9 augustus
Week 33: 12 t/m 16 augustus
De deelnameplaatsen zijn over deze vier weken verdeeld. Kinderen die bij elkaar in de klas zitten
komen daardoor bij ons ook in dezelfde groep terecht, samen met andere leeftijdsgenootjes.
Het is ook mogelijk zelf een week te kiezen, vriendjes en vriendinnetjes maken ze altijd in het bos!

meer informatie en aanmelden

www.stichtingvakantiespelen.nl
Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 27 maart.
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