Informatieblad voor ouders en leerlingen
Weetjeweekje
jaargang 4 nr. 23 23 februari 2017

Schoolreis

Ouders gezocht

Beste ouders,
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de schoolreis (groep 3 tm
groep 7) van dit jaar. De datum is maandag 8 mei.
De bussen zijn al besteld. De bestemming staat vast! We zijn nu alleen nog op
zoek naar hulpouders die het gezellig
vinden om deze dag mee te gaan en een
groep kinderen te begeleiden. We hebben
ongeveer 10 begeleiders nodig. U kunt
zich aanmelden via de mail
(s.wijgerse@hendrik-boogaard.nl). Uiterlijke aanmeldingsdatum is maandag 6
maart. Bij teveel aanmeldingen zullen wij
loten. Wij hebben er super veel zin in!

Groetjes, Martine, Cora en Sanne

Beste Ouders,
Al enige tijd is onze school actief in het
traject van “de gezonde school “. We nemen deel aan de diverse sportactiviteiten
voor scholen. Eten vijf dagen per week
fruit als pauzehap en we zijn een pilot gestart met schooljudo. Ook is de Hendrik
Boogaardschool nauw betrokken bij de
activiteiten van “Lekker Bezig “, een organisatie die ons inspireert en ondersteunt
bij de diverse activiteiten.

Beste ouders,

Ik ben nu op zoek naar een of twee ouders
die samen met mij willen meedenken en
Na de krokusvakantie krijgen de groepen 1-2b,
activiteiten willen organiseren en bijeen1-2c,2a en 3b valtraining van Laurent Daussy,
komsten van “Lekker Bezig “ willen bijwoeen vakleerkracht Judo. De groepen gaan in
nen . Voor informatie kunt u bij mij tekleinere groepen deelnemen aan de valtrairecht. (f.sluimer@hendrik-boogaard.nl)
ning op de maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. In die tussentijd werkt de groepsleerkracht met de overige leerlingen. De kinderen zullen deze lessen in hun gewone gymkleding volgen. De eerste lessen beginnen op dinsdagochtend 7 maart.

Femi Sluimer

AGENDA
Februari 2017
Vrij.
24
Ma.
27

Studiedag (Alle kinderen vrij)
Start voorjaarsvakantie

Maart 2017
Ma
6 t/m 10
Di.
7
Do.
9
Di.
14
Do.
16
Di.
28
Do.
30

Luizencontrole
Oud Papier
Kijkmiddag
Zwemmen 7/8b
Zwemmen 7a
Zwemmen 2/3a
Zwemmen 8a

Schooljaar

2016-2017

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

Studiedagen :
24 februari 2017
14 juni 2017
Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

