
                                    

 

 

    

                                                  8 april 2022 

Schoolfotograaf 
Komende dinsdag komt de schoolfotograaf. Vanaf 8.30 uur 
kunnen de broertjes/zusjes foto’s gemaakt worden als deze 
kinderen (nog) niet allemaal op school zitten. 
Broertjes en zusjes foto’s waarbij alle kinderen wel op school 
zitten, zullen later gemaakt gaan worden. Per leerling en per 
groep zullen ook nog foto’s gemaakt worden. Juf Tanja zal 
deze ochtend samen met de schoolfotograaf begeleiden. 
 
10-minuten gesprekken 
Voor volgende week staan de 10-minuten gesprekken 
gepland. Deze zijn facultatief. De ouders waarmee de 
leerkracht een gesprek mee wil hebben zijn uitgenodigd. Wilt 
u toch dringend de leerkracht spreken, dan kunt u altijd een 
afspraak maken voor het inplannen van een gesprek. 
 
Rova actie 
De schoonmaakactie van de Rova stond gepland op 1 april. 
Deze was door de weersomstandigheden verplaatst naar 
afgelopen dinsdag. Een aantal groepen hebben de 
schoonmaakactie alsnog kunnen doen. Een aantal 
hulpouders hebben hierbij geholpen. Enorm bedankt voor 
jullie inzet. 
 
Koningsspelen 
Op 22 april zullen wij de Koningsspelen organiseren. Van 
groep 1 t/m 8 zullen de kinderen sportieve activiteiten gaan 
doen. Voor deze dag hebben een aantal ouders zich 
opgegeven (opgave hulpouders) om te helpen bij deze dag. 
Deze ouders zullen volgende week een brief en overzicht 
krijgen waarin staat waarmee zij die ochtend kunnen helpen.  
Op deze dag mogen de kinderen in “oranje” sportieve kleding 
komen. Er zullen zowel binnen als buiten activiteiten worden 
georganiseerd.  
 

 

Klassenshow groep 4 
Vandaag is de klassenshow van groep 4 geweest. In jungle 
sferen en met diverse dieren werd de klassenshow een groot 
succes. Fijn dat er ook weer een behoorlijk aantal ouders 
aanwezig konden zijn. 
 

 
 
Activiteiten van gemeente Zwartewaterland 
Op 13 april verzorgt de gemeente een speciale sportmiddag. 
De flyer hebben we in de bijlage opgenomen, zodat hiervoor 
opgegeven kan worden. Op 22 april wordt er ook een 
koningsloop georganiseerd. Hiervoor kunnen de kinderen 
zich opgeven. Opgave kan via de website: 
http://www.koningsloophasselt.nl/ 
 
Bijzondere data: 
 
12 april: Schoolfotograaf 
 
11-12 april: 10-minuten gesprekken 
 
15 april: Goede vrijdag (vrije dag) 
 
18 april: Tweede Paasdag (vrij) 
 
20+21 april: IEP toets groep 8 
 
22 april: Koningsspelen 

  

 


