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11 april 2019

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
Meivakantie
Oud papier
Weer naar school
Gymmen in de Apollohal; groep 3 t/m 8
Teamvergadering 14.45 uur
Natuurpad Hoeksche Waards Landschap; groep 3 en 4
Bezoek aan een veehouderij; groep 5 en 6
Ouderraadsvergadering 20.00 uur
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!

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, Ka-baaldag, 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.
Verkeersexamen
Alle leerlingen die op 4 april mee hebben gedaan met het verkeersexamen zijn
geslaagd. Van harte gefeliciteerd allemaal!!!!
Kledingactie
Mocht u 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.
Koningsspelen vrijdag 12 APRIL
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.
De kinderen worden vrijdag gewoon om 8.30 uur op school verwacht. We beginnen de
dag met het gezonde Koningsontbijt. Rond 9.30 uur bent u van harte welkom de
opening bij te wonen op het schoolplein, dit jaar de uitvoering van ‘de Pasapas’.
Na de opening zullen de kinderen eerst teruggaan naar het eigen lokaal, om
vervolgens met een groepje de spelletjes uit te voeren.
’s Ochtends kan het best fris zijn, dus zorg voor warme SPORTkleding!
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 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.
Avondvierdaagse
Deze week hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 een formulier mee gekregen
met daarop informatie over de avondvierdaagse.
Wilt uw kind (eren) mee wandelen denkt u er aan om dit formulier op tijd op school in
te leveren.
Meivakantie
Donderdagmiddag 18 april begint om 14.30 uur voor alle kinderen de meivakantie.
Maandag 6 mei is de eerste dag na de vakantie.

11 april

Veerle Schelling

13 april

Jordy de Geus

14 april

Bas den Buitelaar

14 april

Tanja Slooter

17 april

Brandon Niemeijer

17 april

Sven van der Wilt

25 april

Jade Breure

4 mei

Phosia van Os

6 mei

Dion Portier

6 mei

Christiaan Beemsterboer

27 mei

Stone Verburgh

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag !

