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HIEP HIEP HOERA!
Een fijne verjaardag!
APRIL
4 Josiah le Pair
5 Lynn Van Autreve
5 Tiemo Van Autreve
11 Nick Planken
13 Cerina Lafertin
16 Amir Said Mohammed
20 Lorenzo Reedijk
22 Rachelle de Ridder
22 Diëgo Scholten
24 Mohamad Alnaji
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directeur: Ingeborg Burm

VOOR IN DE AGENDA
3 april Bezoek bakkerij groep 2
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 met ontbijt op school
24 april t/m 5 mei Meivakantie
11 mei vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
16 mei cultuurmenu DJ groep 7+8
19 mei nieuwsbrief 11
25 t/m 29 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart
1 juni Schoolfotograaf
5+6 juni vrij i.v.m. Pinksteren
7 t/m 9 juni schoolkamp
8 juni vrij inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
9 juni schoolreis groep 1 t/m 6
9 juni nieuwsbrief 12

Schooluitvoering
Gisteravond heeft het eerste optreden plaatsgevonden, vanavond treden de kinderen nog een
maal voor u op. We zijn trots op onze kinderen dat ze samen weer een geweldig optreden
neerzetten en daarvoor onze complimenten!
Ook willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle hulp in welke vorm dan ook.
Zonder deze hulp zouden deze avonden niet mogelijk zijn!

Dus nogmaals, aan iedereen die geholpen heeft:

Bestellen DVD/ CD schooluitvoering
Het is weer mogelijk de DVD of foto CD van de schooluitvoering te bestellen. De kinderen
krijgen daar begin volgende week een brief over mee.
Dit kunt u doen door gepast geld in een envelop, met daarop de naam van uw zoon/dochter, in te
leveren bij de leerkracht van uw kind. Een DVD koopt u voor € 20.00. De foto CD voor €1,50.

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 stipt 13.00 uur
met de bus aan school. We vragen alle kinderen dan ook om
uiterlijk 12.50 uur op school aanwezig te zijn.
De kinderen nemen het eigen instrument mee in de bus.
Vergeet je instrument deze middag niet!
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 toegang is gratis. Het programma start om 13.30 uur.
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.

Paasweekend
Vrijdag 14 april tot en met maandag 17 april hebben we een lang Paasweekend.
De kinderen zijn dan vrij van school. Op dinsdag 18 april verwachten we iedereen weer terug op
school. Fijne dagen toegewenst!

CITO toets groep 8
Op dinsdag 18 april, woensdag 19 april en donderdag 20 april a.s.
gaat groep 8 aan de slag met de Cito-eindtoets. Met z’n allen
zorgen we er dan natuurlijk weer voor dat het extra stil is in de
school, zodat de kinderen van groep 8 zich goed kunnen
concentreren.
De pauzes worden aangepast aan de tijden van de toets.

Jongens en meisjes van groep 8,
heel veel succes toegewenst!

Op vrijdag 21 april a.s. zullen wij weer deelnemen aan de Koningsspelen.
Om 8.45 uur starten we in de groep met een Koningsontbijt. Wilt u uw zoon/ dochter deze
ochtend een bord, beker en bestek, graag voorzien van naam, meegeven?
Na het ontbijt starten we met een sport- en spelletjesdag. Om 14.45 uur sluiten we de
Koningsdag af. Via de weekmail ontvangt u t.z.t. nog verdere informatie over de Koningsspelen.

Pannenkoekendag in de Vurssche
Vrijdag 24 maart ’17 was er weer een pannenkoekendag. Groep 6, 7 en 8 deden mee.
Het was in de Vurssche.
Als eerste werd er uitleg gegeven over wat de kinderen gingen doen, daarna werden de groepjes
verdeeld en toen werden de groepjes naar de afdelingen begeleid. Ze moesten zelf beslag voor
de pannenkoeken maken en de pannenkoeken bakken. Er was natuurlijk wel hulp, van verschillende
begeleidsters en één begeleider. De kinderen mochten zelf ook een pannenkoek eten. Het was
heel erg gezellig.
Na afloop waren de oude mensen blij en de kinderen vrolijk. De kinderen gingen terug naar het
startpunt. Daarna bedankte een mevrouw de kinderen en mochten ze nog iets uit de bak pakken.
HET WAS ECHT LEUK!
Nynke de Brouwer

Pannenkoekendag!
We waren bij de Vurssche en we gingen pannenkoeken bakken. Het is super leuk en lekker.
We zaten in een kamer met een volwassene vrouw die ons hielp. We moesten voor twee opa’s
bakken. Ze vonden de pannenkoeken lekker. Ze waren heel aardig en ze praatte over de tijd
dat hun kind waren. Dat vond ik wel leuk want wist ik hoe ze vroeger leefden.Ik zou volgend
jaar nog wel een keer willen .
Gemaakt door Ingmar Weemaes

