Woensdag 27 maart 2019

Ingelaste Studiedag
Zoals wij u eerder in een aparte brief hebben meegedeeld, is er op vrijdag 12 april een ingelaste extra
studiedag voor het team. Dit in verband met de overgang naar een nieuw netwerk wegens het
vervangen van computers door chromebooks. De kinderen hebben die dag vrij.
Stelt e.e.a. u voor opvangproblemen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de directie.
Schoolfotograaf
Zoals in de Schoolkalender aangegeven komt komende dinsdag 2 april de schoolfotograaf naar school.
Nog niet schoolgaande broertjes/zusjes zijn, als u dat wilt, direct om 08.30 welkom voor een
broertjes/zusjes-foto.
En zoals altijd geldt ook nu weer: ‘Kleurige kleding zorgt voor een fleurige foto!’
NB
Wie wil die dag (of een deel van de dag) meehelpen met het ophalen van de kinderen, even controleren
of de neuzen schoon zijn en de haren gekamd? Geeft u zich a.u.b. op bij Henk Kok.
Afsluiting Marietje Kessels Project groep 7 en 8
Het Marietje Kessels Project voor groep 7 en 8 is bijna afgelopen. De kinderen hebben veel geleerd
over weerbaarheid, omgang met elkaar, kijken naar jezelf en naar de ander. De laatste les, de 12e les is
de afsluiting van het project waar ouders bij aanwezig mogen zijn. Deze laatste les is op woensdag 10
april. De kinderen hebben hiervoor zelf een uitnodiging gemaakt en hebben deze inmiddels
meegenomen naar huis. Wij hopen dat er veel ouders aanwezig zullen zijn. Als de kinderen hebben
laten zien wat ze geleerd hebben, ontvangen ze een echt certificaat. De les voor groep 7 is van 9.30 uur
tot 10.30 uur. De les voor groep 8 is van 10.45 uur tot 11.45 uur. Graag zien we de aanmeldstrookjes
z.s.m. retour.
Schoolvoetbaltoernooi
Op woensdag 10 april doen we weer mee het schoolvoetbaltoernooi. Omdat de eerste wedstrijden al
om 13.00 uur beginnen, gaat de school voor alle groepen uit om 11.45 uur.
Swim to Play
Vorig jaar konden we als school meedoen met het pilotproject Swim to Play
Dit project bestaat uit 5 ‘natte gymlessen’ in het buitenzwembad. De nadruk ligt dan niet op het behalen
van een diploma, maar moet echt gezien worden als een ‘natte gymles’. Ook dit jaar wordt Swim to
Play aangeboden. Wij doen graag mee. Dit maal met de groepen 3 t/m 8. De reden om niet met de
kleuters mee te doen is het feit dat het vaak te koud is. Immers, onze kleuters staan vooral meestal tot
hun heupen in het water (en de rest dus er boven). En dat is nogal eens te koud.
Ditmaal moeten we betalen en we zijn blij dat een flinke donatie van de Ouderraad het mogelijk maakt
om mee te doen.
Nadere info en data volgen nog.

Pannenkoekdag
Afgelopen vrijdag deden we mee aan de Nationale Pannenkoekdag. Alle grootouders van onze
leerlingen waren per brief uitgenodigd en we mochten ons verheugen in een hoge opkomst. Meer dan
100 pannenkoeken werden door onze groep 8 leerlingen gebakken. En samen met deze leerlingen
werd de beneden-verdieping omgetoverd tot een heus pannenkoekrestaurant. De eigen kleinkinderen
mochten hun troste grootouders bedienen.
Het was een heel gezellig festijn!

Belangrijke data
Maart
Vrijdag 29
Gr. 1-4 vrij
April
Dinsdag 2
Schoolfotograaf
Woensdag 3
Praktisch verkeersexamen (gr. 7)
Donderdag 4
Schriftelijk verkeersexamen (gr. 7)
Vrijdag 5
Schoonmaakactie (gr. 6,7,8)
Speelgoedochtend gr. 1-2
11.00 uur Klassenshow gr. 3
Schoonmaakactie (h)
Op vrijdag 5 april doen we mee aan de jaarlijkse Schoonmaakactie. De leerlingen van de groepen 6, 7
en 8 gaan dan in groepjes op zoek naar zwerfvuil.
Voor de begeleiding van de groepjes zijn we op zoek naar enkele ouders. Wie kan en wil een uurtje met
een groepje de wijk in?
U kunt kiezen uit een groepje leerlingen van groep 6 (08.30-09.45 uur of een groepje leerlingen uit gr.
7/8 (09.45-10.45 uur).
U kunt zich aanmelden via onderstaande strook of per email (peter.vandalfsen@stichtingopkop.nl
……………………………………………………………………………………………………………………

Ik geef me op voor het begeleiden van een groepje leerlingen van
0 groep 6 (08.30-09.45)
0 groep 7/8 (09.45-10.45)
Naam:…………………………………………………………..

