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Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8

Wie vindt het leuk om bij een spel te staan?
Vele handen maken een gezellige dag voor de
kinderen en u zelf 
Bij het lokaal van groep 1/2b en c, 2/3a en
3/4b hangt een lijst waar u zich kunt opgeven.
Mocht u vragen hebben, kom dan gerust even
langs.
De groepen 5 t/m 8 volgen een continurooster
en zijn om 14:00 uit. Ze hoeven geen eten
mee te nemen want ze krijgen een
Koningslunch.

Het voetbaltoernooi werd gehouden op het
terrein van vv Hellevoetsluis. De kinderen presenteerden zich in het nieuwe HBS sporttenue. En het weer was zeker niet slecht! Jongensteam 2 behaalde de finale. Maar verloor
helaas. Toch een Topprestatie neergezet! Jongensteam 1 heeft een goed toernooi gespeeld.
De meisjes hadden een best wel zware middag, maar jullie hielden de moed erin.
Coaches,verzorgers, spelers,speelsters allemaal bedankt! En nu op naar woensdag 29
maart 2017 het toernooi voor de groepen 5-6.
En….supporters blijven natuurlijk van harte
welkom.
Bedankt supermarkt De Plus voor het verzorgen van de appels tijdens het toernooi!
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april doen we als school mee
aan de Koningsspelen.
De groepen 1 t/m 4 starten de dag met het
Koningsontbijt en zijn om 12:00 uur uit. Wie
van u kan ons helpen bij groep 1 t/m 3? Wie
zou 21 april een groepje kinderen willen begeleiden bij een spel?

Mocht u problemen hebben met de opvang
van uw kind, kunt u dit melden bij de groepsleerkracht.
Verder informatie volgt nog.

Met vriendelijke groeten,
De Koningsspelen commissie.

Pasen 2017

Hulpouders gezocht voor:
-versieren school;
-inkopen doen voor ontbijt (matses, boter,
suiker en drinken);
-oefenen paasviering;
-Hulp sponsorloop.
Wij hebben uw hulp hard nodig met bovenstaande activiteiten.
U kunt zich aanmelden via de mail
m.groeneweg@hendrik-boogaard.nl
Donderdag 13 april vieren we op school
het paasfeest.

Met vriendelijke groeten,

Paasontbijt
Shirley Dongor, Cora van Blijswijk en
We beginnen de dag met een gezellig
Marcella Groeneweg.
paasontbijt. Dit jaar hebben we een leuk
idee: we maken een paasontbijtje voor een
ander. In de klas vullen we eerst een lijst in
met dingen die we graag lusten. Daarna
trekken we lootjes en weten we voor wie
we een gezellig ontbijt gaan maken. De
kinderen van groep 1 en 2 krijgen de lijst
van zichzelf eerst mee naar huis om in te
vullen met hun ouders. Willen jullie die
vrijdag 7 april weer op school inleveren,
zodat de leerkracht kan loten. We vinden
de gedachte er achter om iets voor een
ander te maken heel waardevol. De school
zorgt voor het drinken. Alle kinderen van
groep 1 t/m 8 nemen op 13 april een ontbijt voor een ander mee en een eigen beker

Paasviering
Na het ontbijt heeft zowel de onderbouw
als de bovenbouw een gezamenlijke paasviering. We vinden het belangrijk om de
betekenis van Pasen samen te ervaren. We
maken “het laatste avondmaal “ visueel.
Sponsorloop
Met betrekking tot de paasgedachte doen
we ieder jaar een actie voor een goed doel.
In ieder geval wordt er een sponsorloop
gehouden op 13 april. Meer informatie
volgt nog.

AGENDA
Maart 2017
Di.
28
Do.
30

Zwemmen 2/3a
Zwemmen 8a

April 2017
Di.
Do.
Vrij.
Ma.
Vrij.
Ma.

Zwemmen 4a
Zwemmen 3/4b
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsspelen
Start Meivakantie

11
13
14
17
21
24

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

Studiedag:
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

