Verjaardagen
Datum
5 april
11 april
11 april
14 april
16 april

2017
2017
2017
2017
2017

Groep
7
3
7
6
4

Naam
Sem Dictus
Chelsey Jansen
Kyra Hereijgers
Suze Bink
Marlena Walorczyk

18 april
21 april
24 april

2017
2017
2017

2
8
1

Rinze Tax
Joep van Laerhoven
Jordy van
Laerhoven

Leeftijd
11
8
12
10
8
6
12
5

Nieuwe leerlingen
In deze maand komen er geen nieuwe leerlingen op school.

Belangrijke data
6 april
7 april
8 april
11 april
12 april
16 – 17 april
18, 19 en 20 april
24 april t/m 5 mei

.

Verkeersexamen
Tweede rapport mee
Presentatiedienst
GMR vergadering
Paasvoetbaltoernooi
Pasen
Centrale Eindtoets
Meivakantie

Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Net
na Pasen ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan even bij de
gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand april op de dinsdagmiddagen van 15.15u – 15.45u

Nieuws van school
Ouderenquête
Dit jaar nemen we weer een ouderenquête af. De kinderen krijgen daarvoor begin april een
brief mee. In die brief staat de uitleg en een code om de vragenlijst in te vullen. Ik hoop dat u
er even de tijd voor neemt om hem in te vullen.

Verkeersproblemen
 Als school willen wij graag uw aandacht vragen voor de volgende problemen:
Bij de ingang van schoolpoort (ter hoogte van het huisje) staan dikwijls veel ouders
voor die poort te wachten. Dan kunnen de kinderen die met de fiets komen er
moeilijk langs.
Daarom vragen wij wilt u alstublieft de ingang van de poort vrij houden.
 Wilt u met het parkeren rekening houden dat er ook nog kinderen naar school lopen.
De auto’s worden soms zo maar schots en scheef weggezet en belemmerd ook het
zicht van de kinderen die de school verlaten.
Een stukje verder hebben we best een redelijke mogelijkheid tot parkeren, gebruik
die dan ook.
 De kinderen midden op de weg uit laten stappen is geen goed idee en bevordert
geen goede veiligheid.

Nieuws van het overblijven

Nieuws van de OR
Ouderraad zoekt nieuwe voorzitter(ster)
Wie van jullie ouders heeft zin/tijd om mijn functie van voorzitter over te nemen.
Helaas ben in genoodzaakt om te stoppen met de OR, de jongste verlaat in juli de
bassischool.
Dit met heel veel plezier en genoegdoening jaren gedaan te hebben.
Wie zoeken wij:
Een vader of moeder die zich aangesproken voelt!
Meer bij school en schoolse zaken betrokken wil worden!
Heb je 6 à 7 avonden van een heel schooljaar tijd!
Ben jij degene mail of bel, aanspreken kan ook.
Jacqueline van Dijck
vandijck.kok@ziggo.nl of 06-15498601.

Tevens zijn er altijd ouders welkom om lid te worden van de OR, zo kun je helpen om
activiteiten mee te organiseren.
Schroom je niet, en help om voor je kind/kinderen er een leuke schooltijd van te maken!

Kinderviering
Paaszaterdag 15 april 2017
Zaterdag 15 april is er weer een Paasviering in onze kerk speciaal gericht op kinderen. U bent
van harte uitgenodigd om samen, jong en oud, het Paasfeest te komen vieren! De viering
begint om 17.00u en na afloop mogen de kinderen paaseieren zoeken.
Het is een kinderviering waarin de vele teksten vooral door kinderen worden voorgelezen.
Natuurlijk zingt ons kinderkoortje ook weer mooie liedjes.
Kinderen die ook graag zingen maar nog niet bij het kinderkoortje zijn, zijn op onderstaande
data welkom!!
Het kinderkoortje begint op maandag 3 april met oefenen.
De andere oefendata zijn: dinsdag 4, maandag 10 en dinsdag 11 april.
Na schooltijd 15.15-15.45u in het lokaal van juf Carolina.
Op 12 april (WOENSDAG) oefenen we in de kerk samen met Frans Hereijgers van 18.30 tot
19.30u.
Verder zijn we op zoek naar kinderen die graag een stukje willen voorlezen en kinderen die
graag willen misdienen.
Aanmelden en/of vragen: bij juf Carolina
Wees welkom!!

Met vriendelijke groet
Kindervieringwerkgroep:
Sandra den Ridder, Frans Hereijgers,
Juf Carolina en pastor Rob van Sambeek

