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VOOR IN DE AGENDA

HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!
MAART
10 Jander Dieleman
13 Muhsin Issa
16 Jeppe Hermes
18 Senna van Meurs
20 Bram Stolk
21 Nynke De Brouwer
22 Emma Ferket
29 Angelina van den Bos
29 Jesse Jongepier

13+14 maart Oudercontacten groep 3 t/m 7
13 maart cultuurmenu ‘lappie lapstok’groep 1+2
17 maart Tweede rapport mee
22 maart Actie “Trek aan de bel”
24 maart Pannenkoekendag.
Bakken voor bewoners Vurssche gr 6,7 en 8

29 maart generale repetitie schooluitvoering
30+31 maart Schooluitvoering
31 maart nieuwsbrief 9
5 april schoolvoetbal jongens bovenbouw
11 april muziekuitvoering groep 3 t/m 8 in het
Scheldetheater
12 april schoolvoetbal meisjes bovenbouw
13 april vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
14 t/m 17 april Vrij i.v.m. Pasen
18+19+20 april EindCito groep 8
21 april Koningsspelen op school
24 april t/m 5 mei Meivakantie

Voorverkoop kaarten schooluitvoering
Donderdag 23 maart en vrijdag 24 maart is er de mogelijkheid om kaartjes voor de
schooluitvoering te kopen. U kunt hiervoor terecht in de grote hal van school op de volgende
momenten:
8.30 uur – 9.00 uur 11.45 – 12.15 uur
12.45 uur – 13.15 uur
15.00 – 15.30 uur (op vrijdag 14.30-15.00uur)
Leden van de ouderraad of juf Ingeborg zullen die dagen op school aanwezig zijn, waar u uw
kaarten voor €3 per stuk kunt kopen.
De schooluitvoering vindt plaats op donderdag 30 en vrijdag 31 maart.
Kaarten kunnen ook op de avond zelf nog gekocht worden. We hopen u allen te mogen
verwelkomen!

Muziekuitvoering in het Scheldetheater
Ook dit schooljaar sluiten we de muzieklessen van groep 3 t/m 8 af met een groot concert.
Dit concert zal dit jaar plaatsvinden op dinsdagmiddag 11 april in het Scheldetheater te
Terneuzen. We vertrekken met de groepen 3 t/m 8 om 13.00 uur met de bus aan school.
Het busvervoer is alleen voor de kinderen. Rond 15.15 uur zal het concert afgelopen zijn en
vertrekken we weer terug met de bus naar school. Naar verwachting zijn we dan tegen 15.45 uur
terug op school. Wilt u hier deze dag rekening mee houden?
Ook ouders en andere belangstellenden zijn deze middag van harte welkom!
De groepen 1 en 2 blijven gewoon op school. Kinderen uit groep 1 en 2 die willen, mogen die
middag uiteraard met de eigen ouder/ verzorger mee gaan kijken.
T.z.t. ontvangt u hierover verdere informatie.

Schoolvakanties 2017-2018
Het is nog wat aan de vroege kant, maar omdat er
wordt afgeweken van het advies voor heel Nederland,
hierbij alvast het vakantierooster voor het nieuwe
schooljaar:
Herfstvakantie: 23 t/m 27 oktober ‘17
Kerstvakantie : 25 december ‘17 t/m 5 januari ’18
Voorjaarsvakantie : 12 t/m 16 februari ‘18
Pasen: 30 maart t/m 2 april ‘18
Meivakantie : 23 april t/m 4 mei ‘18
Hemelvaart : 10+11 mei
Pinksteren: 21 mei ‘18
Zomervakantie start op 9 juli ‘18
Het volledige vakantierooster inclusief de studiedagen
e.d. ontvangt u aan het eind van dit schooljaar.

Schooltijden
Graag willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:
We merken steeds vaker dat ouders voor of om 15.15 uur kinderen in de school al op komen
halen en kinderen in de gang uit de rij halen om eerder weg te kunnen.
We willen benadrukken dat school om 15.15 uur uit is. Dat wil zeggen, om 15.15 uur gaat de
klasdeur open. De kleuters worden dan in de hal door de ouders opgehaald.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan om 15.15 uur hun jas aandoen en gaan in de rij staan.
Daarna gaan de kinderen in de rij met juf naar buiten, waar u uw zoon of dochter op kunt halen.
We doen dit zo om te voorkomen dat kinderen zonder toezicht school verlaten.
Daarnaast hebben we ons te houden aan de wettelijk vastgestelde schooltijden.
Dringend dan ook ons verzoek om onze schoolregels te respecteren.
Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Op woensdag 22 maart trekken kinderen in heel Nederland aan de bel, om te vieren dat zij naar
school kunnen. In Nederland is onderwijs een vanzelfsprekend recht. Helaas is dit voor kinderen
met een handicap in ontwikkelingslanden heel anders. Zij kunnen vaak niet naar school. Het Liliane
Fonds weet hoe broodnodig onderwijs is. Want met alleen revalidatie redt een kind met een
handicap in ontwikkelingslanden het niet. Elk kind - met of zonder handicap - heeft recht op
onderwijs, op een toekomst.
Bellentrekkers gezocht. Het Liliane Fonds roept alle basisscholen in Nederland op om op
woensdag 22 maart één minuut lang aan de bel te trekken voor kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden. Want van hen gaat 90% niet naar school. En natuurlijk doet onze school
weer mee! Op het schoolplein laten wij één minuut lang de bel gaan, terwijl de kinderen met
toeters, deksels, trommels of andere meegebrachte instrumenten - met veel herrie - de wereld
laten 'horen' dat kinderen aan de andere kant van de wereld ook naar school moeten kunnen gaan.
Doet u mee? U kunt helpen er een klinkende actie van te maken. Zou u op 22 maart ’s ochtends
alstublieft wat ‘toeters en bellen’ mee willen geven aan uw kind(eren)?
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
=====================================================================================

Bezoek Ambulance
Woensdagochtend 15 februari was er een
ambulance op school in verband met het
kleuterproject over ziek zijn. Ook de
leerlingen van groep 3 en 4 mochten kijken in
de ambulance . De mama van Indy heeft
daarvan een paar mooie foto’s gemaakt.

