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Studiedagen
Vrijdag 30 maart en dinsdag 3 april heeft het team 2 studiedagen gehad. We hebben ons
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weer verder verdiept in Thinking for Learning in relatie tot talentontwikkeling en het
thematisch werken. In de groepen wordt hier veelvuldig invulling aan gegeven door de

I n h o u d:

leerkrachten.
Dinsdag stond o. a. het planmatig werken aan de doelen en de doorgaande lijn van
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groep 2 naar 3 op de agenda. Kortom zinvolle dagen waarmee we geïnspireerd weer
met onze schoolontwikkeling weer verder gaan in de groepen.
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We vinden het fijn dat veel ouders ‘s ochtends in de school hun kind(eren) komen
brengen. We willen u er graag aan herinneren dat de leerkrachten vanaf 8.15uur in de
groepen aanwezig zijn.
Van de kinderen en ouders verwachten we dat iedereen vanaf kwart over 8 in de school
komt. Mocht u eerder zijn, dan is er gelegenheid om even te wachten in de halletjes voor
de groene klapdeuren. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking .

Reminder schoolkampen
Wij zijn al weer druk bezig met de voorbereiding
voor de schoolkampen van groep 7 en
groep 8. Hiervoor hebben wij al diverse
reserveringen gemaakt en betaald.
De betaling voor de leerlingen groep 7 bedraagt
€ 68,- en voor groep 8 € 125,-.
Denkt u eraan dat dit bedrag voor tijdig over te
maken op onze schoolreisrekening:
NL76 RABO 0139 4737 26
onder vermelding van de naam en de groep van uw
kind. Let op: Dit is een ander bankrekeningnummer
dan de OR-rekening voor de ouderbijdrage!
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Agenda april
Vrijdag

06 april

Technieklokaal groep 7

Zaterdag

07 april

Schoolvoetbal jongens groep 7/8

Vrijdag

13 april

Technieklokaal groep 7

Dinsdag

17 april

t/m

t/m

AMN-eindtoets groep 8

Donderdag

19 april

Vrijdag

20 april

Technieklokaal groep 7

Vrijdag

20 april

Koningsspelen groep 1 t/m 8

Vrijdag

27 april

Koningsdag, leerlingen vrij

Maandag

30 april

Start meivakantie t/m 04 mei

Donderdag

10 mei

Hemelvaartvakantie t/m 11mei
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