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NIEUWSBRIEF
IN DIT NUMMER:
Schoolreis
Koningsspelen
Eindtoets Basisonderwijs

Schoolreis
Op D.V. dinsdag 9 mei a.s. gaan we met de kinderen van de
groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Het reisdoel van dit jaar is
Burgers’ Zoo, een dierentuin in Arnhem.

Paasviering
Verkeersexamen
Meivakantie
Gezondheid juf Betty
Damteam naar IJsselstein
Schoolvoetbal

Interessante informatie:
* woensdag 5 april
Feest juf Germa gr.3/4
Bezoek burgemeester gr.7/8
Schoolvoetbal jongens
* donderdag 6 april
Verkeersexamen gr.7
Schoolvoetbal meisjes
* maandag 10 april
EHBO avond gr. 8
* dinsdag 11 april
Medezeggenschapsraad
* woensdag 12 april
Schoolvoetbal jongens
* donderdag 13 april
10.30 uur Paasviering
Paasweekend 14-17 april
* 18-19-20 april
Eindtoets Basisonderwijs gr.8
* vrijdag 21 april
Koningsspelen—schoolplein

We hopen daar met elkaar een gezellige (hopelijk) zonnige
dag te hebben. We willen deze dag om 9 uur vertrekken.
De kinderen komen op de normale tijd naar school.
Het is de bedoeling dat we die dag om ongeveer 17.00-17.15
uur weer in Ottoland terug zijn.
De kosten voor deze dag bedragen per leerling € 25,00.
Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag zo spoedig mogelijk
over te maken op nummer NL67 RABO 0342 7564 00
o.v.v. schoolreis en de na(a)m(en) van uw kind(eren).
Wilt u uw kind(eren) max. € 5,00 zakgeld meegeven?
Brood en drinken nemen de kinderen zelf mee.

Opbrengst zending
20 maart
€ 42,55
27 maart
€ 37,52

Let u erop dat u ook op deze dag uw auto op de parkeerplaats
zet als u uw kind wegbrengt of ophaalt. De bus kan anders
niet of nauwelijks bij de school komen.
We hopen met elkaar op een fijne dag!
De groepen 0-1-2 & 8 hebben op 9 mei VRIJ!
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Koningsspelen
Op vrijdagmorgen 21 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen.
De dag begint met een heerlijk Koningsontbijt in de groep.
Ook is er aandacht voor het speciale lied: Okido.
Daarna gaan we met de leerlingen van groep 1 t/m 5 naar
het plein om allerlei spelletjes te doen. We zijn erg blij dat er
veel ouders bereid gevonden zijn om die morgen mee te helpen.

Gezondheid
Juf Betty
Met juf Betty gaat het
de laatste maanden
fysiek heel wat beter,
maar dat betekent niet
dat ze spoedig zal terugkeren op school.
De komende periode
zal er aandacht besteed worden aan de
mentale gezondheid
van de juf en dat vergt
nog een intensief proces. We wensen de juf
veel sterkte toe!

De kinderen van de groepen 6-7-8 doen een apart spelprogramma en dit wordt m.n. georganiseerd door de leerkrachten
zelf. Als hierbij nog enige hulp nodig is, wordt u hiervoor misschien benaderd.
Vrijdagmiddag 21 april is er geen school!

Eindtoets Basisonderwijs

In de laatste schoolweek van april (18-19-20 april) staat de
Eindtoets Basisonderwijs voor groep 8 op het programma.
Voor de kinderen en hun leerkracht is dit een goed moment
om te kijken hoe het met alle kennis en vaardigheden is
gesteld. Deze toets speelt geen rol meer bij de schoolkeuze,
want die is inmiddels al beDamteam naar
paald. Voor de jongelui een
IJsselstein
mooie kans om te laten zien,
Op zaterdag 8 april
wat ze kunnen of wat ze nog
gaat ons damteam de
halve finale van Nedermoeten leren.
land spelen in IJsselstein. We wensen ze
veel succes!

NIEUWSFLITSEN

Schoolvoetbal 2017
Het schoolvoetbaltoernooi van VVAC is op
5+12 april. De meisjes
spelen op 6 april.
Aanvang is steeds
18.30u.

Paasviering
__________________
Op donderdagmorgen
13 april houden we een
paasviering in de hal van
de school.
Voor deze viering nodigen
we de ouderen van Ottoland en Brandwijk uit,
waardoor er voor ouders
op deze morgen geen
ruimte is.
Aanvang: 10.30 uur

Verkeersexamen
__________________
De leerlingen van groep 7
doen op 6 april mee aan
het nationale verkeersexamen. Eerst gaan ze
naar Bleskensgraaf voor
het praktische deel en
daarna maken ze op
school het theoretische
deel. Er is een diploma
voor ieder die voor allebei
geslaagd is.

Meivakantie
___________________
De kinderen hebben ook
dit jaar twee weken
meivakantie.
Van 24 april t/m 5 mei is
er geen school.
We wensen iedereen een
hele fijne vakantie!

