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1 april 2019

Gymmen in de Apollohal; groep 3 t/m 8
Kijkmiddag ( als afsluiting van het project) 14.30 uur – 15.30 uur
Ouderraadsvergadering 20.00 uur
IB-middag; Addie
Verkeersexamen; groep 7 (theorie: ochtend – praktijk: middag)
Schoolfotograaf
Teamvergadering; 14.45 uur
Natuurpad Hoeksche Waards Landschap; groep 5 en 6
Vroege vogels ontbijt; Peter, Ria, Addie
Bezoek aan een veehouderij; groep 3 en 4
Koningsspelen + ontbijt
Gymmen in de Apollohal; groep 3 t/m 8
IEP eindtoets; groep 8
Iep eindtoets; groep 8
WMK bijeenkomst; Peter
Grote rekendag # %+x-:) < = ( +{} x+ - #>
Meivakantie
Oud papier
Weer naar school
Natuurpad Hoeksche Waards Landschap; groep 3 en 4
Bezoek aan een veehouderij; groep 5 en 6
Schoolreis – groep 1 t/m 6
STUDIEDAG – alle kinderen zijn vrij
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Oud papier
Dinsdag 30 april wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
Project
Het project “Ik en de wereld” is afgerond. De groepen hebben de hele maand hieraan gewerkt.
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een schoolkrant ontvangen, waaraan elke groep een
bijdrage heeft geleverd en waarmee u een indruk krijgt van het projectwerk uit de groepen.
Net als donderdag jl. kunt u vandaag (maandag 1 april) van 14.30 tot 15.30 uur in de groep
gaan kijken naar het projectwerk.
Tevredenheidspeilingen
In week 10 hebben wij u via de mail benaderd met het verzoek om vragen van de
tevredenheidspeiling in te vullen.
Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, dan willen wij u verzoeken dit alsnog te
doen. Alvast bedankt voor uw respons.
Bezoek aan een veehouderij
Donderdag 11 april brengen de groepen 3 en 4 een bezoek aan een veehouderij in Strijen.
Schoolreis, werkweek en ouderbijdrage
Aan het begin van dit schooljaar heeft u van de ouderraad een rekening ontvangen met daarin
het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Deze bijdrage gebruikt de
ouderraad bij de organisatie van diverse activiteiten zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, Kabaaldag, avondvierdaagse en afscheidsavond van groep 8.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het bedrag bepaald op €20,00 per leerling.

Donderdag 23 mei gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Groep 7 en 8 gaan maandag 17
juni op werkweek naar Hattem en komen vrijdag 21 juni weer terug.
De kosten voor de schoolreis bedragen €27,50 en voor de werkweek €97,50 per kind.
Wilt u bovengenoemde bedragen zo snel mogelijk overmaken op het rekeningnummer van de
ouderraad. Het rekeningnummer is NL13RABO036.18.11.179
Studiedag
Woensdag 29 mei heeft het team een studiedag Alle kinderen zijn die dag vrij!!!!
Het Hemelvaartweekend begint daarom voor alle kinderen een dag eerder.
Kledingactie
Mocht u, ondanks het slechte weer, last van voorjaarskriebels krijgen en de kasten weer eens
op willen ruimen………bewaar al uw oude kleding, beddengoed, knuffels, tassen, schoenen
etc., want donderdag 23 mei zamelt de ouderraad, zoals ieder jaar, weer kleding in voor
Bag2school.
De ingezamelde kleding gaat naar een goed doel. De ouderraad krijgt €0,30 per kilo
opgehaalde kleding. Helpt u mee om zoveel mogelijk kleding in te zamelen.
Schoolfotograaf
Maandag 8 april om ongeveer 10.00 uur brengt de schoolfotograaf een bezoek aan onze
school.
Kledingtips van de fotograaf
De meeste achtergronden die worden gebruikt zijn redelijk neutraal, waardoor eigenlijk elke
kleur wel kan. Daarbij wordt de achtergrond anders belicht en ligt de focus niet op de
achtergrond.
Wat kunt u beter niet doen
Fluorescerende kleding is meestal geen goed idee, dit kan soms het flitslicht beïnvloeden en
een onnatuurlijke kleur over de foto leggen. Bij voorkeur ook geen kleren met veel dicht op
elkaar liggende streepjes of patronen gebruiken, in uitzonderlijke gevallen kan dan het moiréeffect optreden waardoor het er vreemd uitziet. Zorg dat uw kind kleren aanheeft waarin hij of
zij zich lekker voelt. Dat ziet u terug in de foto!
Natuurlijk is er ook de gelegenheid om met broertjes / zusjes op de foto te gaan. Kinderen die
nog niet bij ons op school zitten kunnen om ongeveer 10.00 uur met hun broer of zus op de
foto.
Koningsspelen
Vrijdag 12 april doen we mee met de Koningsspelen. We beginnen de ochtend met een gezond
ontbijt en zijn de rest van de morgen met elkaar bezig met sport- en spelactiviteiten. Wilt u
deze ochtend mee helpen?? Geef dit dan door aan Peter.
Vroege vogel ontbijt
Woensdagmorgen 10 april gaan Peter, Ria en Addie naar een bijeenkomst met het concept “De
Gelukkige School”. Het programma start met een ontbijt, daarna volgen theorie, praktische
inzichten en direct toepasbare tips
IEP-eindtoets
Dinsdagmorgen 16 april en woensdagmorgen 17 april maken de leerlingen van
groep 8 de IEP-eindtoets.
Schoolfruit
In de week van 15 april krijgen we de laatste keer gratis schoolfruit aangeleverd. Ook al krijgen
we geen schoolfruit meer dinsdag, woensdag en donderdag blijven onze fruitdagen. Op deze
dagen mogen de kinderen dus alleen fruit mee naar school brengen voor in de pauze. Denkt u
er dus aan om na de meivakantie uw kind(eren) zelf fruit mee naar school te geven.
Vormingsonderwijs voor schooljaar 2019-2020
Kinderen van groep 4 t/m 7 hebben een informatiebrief meegekregen over vormingsonderwijs.
Met de antwoordbrief kunnen de ouders aangeven of zij voor het volgende schooljaar hun
kind/ -eren willen laten deelnemen aan godsdienstig- of humanistisch vormingsonderwijs.
Als u de antwoordbrief nog niet hebt ingeleverd, wilt u dit dan alsnog doen?

