Agenda
28 maart
28 maart
30 maart
2 april
3 april
5 april
9 april
9 april
10 april
11 april
11 april
12 april
18 april t/m 20 april
20 april
23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april t/m 13 mei

Paasviering
Schoolvoetbal toernooi groep 5 t/m 8
Goede vrijdag (vrije dag)
2e Paasdag (vrije dag)
Rondleiding nieuwe ouders
Verkeersexamen
Koffieochtend ouders instroomgroep 8.30 uur
Kluscommissie
SAC overleg
Juf Leanne jarig
Finale schoolvoetval groep 5 t/m 8
MR overleg
Uitwisselingsproject:
leerling van Brugge in Zwolle
Koningspelen
Inloop groep 8
Inloop groep 5
Inloop groep 4
Inloop groep 7
Koningsdag (vrije dag)
Meivakantie

Pasen 2018
Op woensdag 28 maart vieren wij Pasen op school. Dit jaar zal het Paasontbijt er iets anders uitzien
dan andere jaren. We kiezen ervoor om de kinderen iets voor elkaar te laten maken. Dit om de
kinderen te leren iets positiefs voor een ander te doen en te leren iets met een ander te delen.


We starten die ochtend met een Paasontbijt. Alle kinderen nemen iets mee voor een ander.
Hiervoor worden op 23 maart lootjes getrokken voor een eenvoudig ontbijt. Op de lootjes





staat precies wat de bedoeling is en waar de kinderen uit mogen kiezen. Uiteraard wordt er
rekening gehouden met allergieën. Bij de kleuters is het de bedoeling dat ouders samen met
hun kind het eigen lootje thuis invullen en mee terug nemen naar school.
De kinderen nemen voor zichzelf drinken mee voor bij het ontbijt.
De borden voor dit ontbijt worden door school verstrekt.
De kinderen nemen voor de kleine pauze nog wel eten en drinken mee naar school.

Nieuws uit groep 1/2 B
Verkeer in groep 1/2b In de kleutergroepen zijn we gestart met het thema ‘pech op de weg’. Voor de
vragenwand zijn al mooie vragen bedacht: Hoe kun je de weg vinden in een ander land? Wat is het
nummer van de ANWB? Wat gebeurt er als een stoplicht kapot is? In de klas zijn we druk met het leren
van letters en cijfers. Deze zijn niet alleen binnen te vinden, maar ook buiten! Dat ondervonden de
kleuters met een speurtocht door de straat waarbij ze op zoek gingen naar letters en cijfers op
nummerborden van auto’s.

