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Koningsspelen

Op 22 april worden de Koningsspelen
georganiseerd voor onze school.
Voor de van kinderen groep 1, 2 en 3
worden de Koningsspelen op school gevierd
(van 8.30 uur tot 12.00 uur) en voor de groepen
4,5,6,7 en 8 op hockeyclub HC Voorne.
(van 8.30 uur tot 14.00 uur)
Er zijn veel ouders nodig voor deze
dag en er zullen inschrijflijsten worden
opgehangen bij elke klas.
Voor groep 4 en 5 hebben wij ouders nodig, die
naar de hockeyvelden willen rijden met de kinderen en weer willen ophalen.

U kunt kiezen op de inschrijflijst of u wilt
helpen op school of bij HC Voorne.
U kunt dan worden ingedeeld als spelbegeleider,
scheidsrechter, groepsbegeleider e.d.
De komende periode zal er meer
informatie worden gegeven over deze dag.

Handwerkmaterialen

Onze groepen in de bovenbouw krijgen
handwerkles van juf Wilma. Voor deze
lessen zijn wij op zoek naar handwerkmaterialen. Misschien heeft u thuis nog
wol liggen of leuke stukjes stof die u niet
meer gebruikt. Wij willen heel graag gebruik maken van deze spullen. U kunt ze
afgeven bij juf Wilma of bij de groepsleerkracht.

Alvast bedankt!

.

Twee berichten over deTSO

Ze zijn er! Twee grote koelkasten om de boterhammetjes met worst en kaas en de bekers melk gekoeld te houden tot de lunch. Komende week worden de koelkasten gesopt en de bakken voorzien
van groepsnummers. De kinderen kunnen dan vanaf 4 april ‘gewoon’ hun lunch in de overblijfkist
doen. De kisten worden in de koelkast gezet en ’s middags voor de lunch weer neergezet. We zijn blij
dat deze kasten er zijn. We werken zo aan de voorwaarden om de gezonde lunch ook gezond te houden.

Dat brengt mij op het volgende punt. De overblijfkrachten zien dat de hoeveelheid snoep die meegegeven wordt voor bij de lunch soms grote vormen aanneemt. We begrijpen dat kinderen graag een
snoepje lusten en willen daar ook ruimte voor geven. En tegelijkertijd vinden we ook dat het bij een
snoepje moet blijven. Vanaf nu zullen de overblijfkrachten op mijn verzoek toezien op de hoeveelheid snoep.

AGENDA
maart
Vrij.
Di.
Wo.

25
29
30

t/m 28 Paasvakantie
Studiedag leerlingen vrij
Schoolvoetbal gr 5/6

Vanaf

4

Do.

7

Di.

12

Ma.
Ma.
Di.
Wo.
Do.

18
18
19
20
21

schoolproject film en fotografie. Tentoonstelling n.a.v. het project
13 t/m 15 in de gemeenschapsruimte.
Twee Hondjes dansvoorstelling “Jurken voor jongens”
13.00 uur groep 5. We gaan lopend.
Ontdek sporen van het verleden in vesting Hellevoetsluis
Groep 7a 10.00 uur /groep 7b 13.30 uur
schoolreisje
groep 8 is vrij
Cito eindtoets
Cito eindtoets
Cito eindtoets

Vrij.

22

april

Koningsspelen hockeyclub HC Voorne
groep 4 en 5 met auto’s
groep 6-7-8 op de fiets
Koningsspelen groep 1-2-3 op school.

Vrije dagen/studiedagen
Dinsdag 29 maart (aansluitend aan het Paasweekend)
Dinsdag 17 mei (aansluitend aan het Pinksterweekend)
Vakantierooster

Schooljaar

2015-2016

Pasen

25 maart 2016

28 maart 2016

Meivakantie

25 april 2016

6 mei 2016

Pinksteren

16 mei 2016

16 mei 2016

Zomervakantie

11 juli 2016

19 augustus 2016

Schooljaar

2016-2017

Herfstvakantie

17 oktober 2016

21 oktober 2016

Kerstvakantie

26 december 2016

6 januari 2017

Voorjaarsvakantie

27 februari 2017

3 maart 2017

Pasen

14 april 2017

17 april 2017

Meivakantie

24 april 2017

5 mei 2017

Hemelvaart

25 mei 2017

26 mei 2017

Pinksteren

5 juni 2017

5 juni 2017

Zomervakantie

10 juli 2017

18 augustus 2017

