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Laatste luizencontrole
Beste ouders/verzorgers,

18 april 2018
Op woensdag 16 mei zal (hopelijk) de laatste luizencontrole van
I n h o u d:

dit schooljaar plaatsvinden. Daar gaan we een feestje van
maken. Graag 's morgens geen gel in de haren en geen

Blz. 1:

vlechtjes, staartjes of andere mooie kunstwerken. Wij gaan de
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kinderen controleren en zorgen daarna voor een kleurtje in het

•
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haar, gel, vlechtjes of een mooie staart. Graag zelf eventuele clipjes, elastiekjes of iets

rondom school
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dergelijks mee geven.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we dringend op zoek naar nieuwe
"luizenmoeders". Het kost niet veel tijd en het is erg gezellig. Iedere eerste woensdag na
een vakantie worden alle kinderen van de hele school gecontroleerd. Tussendoor wordt
er soms per klas gecontroleerd en indien er sprake is van hoofdluis. Geef u op bij juf
Caroline of één van de leerkrachten. Zij zullen uw aanmelding aan ons doorgeven.
Hartelijke groeten van de luizenmoeders,
Anke, Anita, Maureen, Miranda, Sabine, Louisa en Linda

Verkeersveiligheid rondom school
De ouderraad en het team van Wis & Wierig heeft
het voornemen om een werkgroep op te richten
met als doel de verkeersveiligheid rondom
school voor onze leerlingen te verbeteren. Als u
mee wilt denken over dit onderwerp, dan kunt u
zich via de mail aanmelden bij Marchia Leijen
(voorzitter ouderraad)  info@marcialeijen.nl
De bedoeling is eind mei de eerste bijeenkomst
over dit onderwerp te beleggen.
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Herinnering betaling Avondvierdaagse
Uw zoon/dochter heeft twee weken geleden een brief meegekregen over de
avondvierdaagse. Bij deelname graag een briefje van 5 euro in een envelop met de naam
van uw kind inleveren bij de eigen leerkracht.

Schoolkamp
Over een paar weken is het zover, dan gaan de kinderen van groep 8 naar Ameland en
we hebben er zin in!! Denkt u nog even aan de betaling van het schoolkamp? Het bedrag
van € 125,- kan worden overgemaakt 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).

Agenda april/mei
Vrijdag

20 april

Koningsspelen groep 1 t/m 8:
-

groep 1 t/m 4 om 12.00 uur uit

-

groep 5 t/m 8 om 13.00 uur uit.

Vrijdag

27 april

Koningsdag, leerlingen vrij

Maandag

30 april

Start meivakantie t/m 04 mei

Donderdag

10 mei

Hemelvaartvakantie t/m vrijdag
11mei

Dinsdag

15 mei

Schoolfotograaf

Woensdag

16 mei

Laatste luizencontrole

Maandag

21 mei

2e Pinksterdag

Dinsdag

22 mei

Kamp Ameland groep 8 t/m 25 mei

Het team van Wis & Wierig wenst u een fijne
meivakantie!
De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 9 mei 2018
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