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Koningsspelen

Van uit de MedezeggenschapsRaad…….

Op vrijdag 21 april doen we als school mee
aan de Koningsspelen.

Dinsdag 7 maart jl. zijn wij bij elkaar gekomen
en de volgende punten zijn besproken:

MR verslag 23 januari 2017

Aanschaf nieuwe geluidsinstallatie met microfoon en
headset.

Voortgang jaarplan

Jaarverslag school

Begroting 2017

Huisregels

Incidenten

Schooltijden

Goed doel Pasen

Veiligheidsaspecten binnen
onze school

Verantwoording activiteitenbijdrage 2015-2016

Nieuwe huisvesting (IKC)

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?
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
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebKoningslunch.
ben over onze bespreekpunten. Wilt u een
uitgebreider verslag lezen of wilt u een keer
aanwezig zijn bij onze vergadering? Neem dan
Mocht u problemen hebben met de opvang
van uw kind, kunt u dit melden bij de groeps- contact op met de MR door te mailen naar:
mrsl@hendrik-boogaard.nl
leerkracht.
Verder informatie volgt nog.
Met vriendelijke groeten,
De Koningsspelen commissie.

EU – Schoolfruit

De levering van 20 weken schoolfruit is op
10 april a.s. afgelopen. De kinderen hebben naast de bekende fruitsoorten als appels en peren ook kennis kunnen maken
met minder bekende fruitsoorten als
pomelo’s en kaki-fruit.
Omdat op woensdag, donderdag en vrijdag
het EU-project stopt vragen wij u deze dagen uw kind weer zelf fruit mee te geven.
Volgend schooljaar zullen wij ons weer
aanmelden bij het project en hopen dan
wederom ingeloot te worden.
Femi Sluimer

Doel Pasen
Help Happy Bags naar Tuzla
We willen aan de kinderen van onze school
vragen om geld in te zamelen met een
sponsorloop voor dit project.
Hieronder volgt een uitleg.
Twee jaar geleden zijn wij – Nathalie,
Denise, Lizet, Marij, Renee en Gaby samengekomen om een goed doel te starten. Ons
doel is het verspreiden van gevulde schooltassen in de rurale omgeving van Tuzla in
Bosnië. We willen de tassen verspreiden
onder kinderen in een gebied waar niet
genoeg middelen zijn voor het kopen van
schoolspullen. Ons project is tweeledig:
allereerst willen wij de kinderen voorzien
van schoolspullen die zij nodig hebben.
Daarnaast hopen wij met onze actie de
leerlingen op Nederlandse

basisscholen meer bewust te maken van
de verschillen in de wereld tussen rijk en
arm.
In mei zullen we voor de laatste keer naar
Tuzla reizen om de tasjes te brengen naar
de kinderen op de basisscholen.
De afgelopen tijd hebben we alle spullen
geïnventariseerd en we hebben maar liefst
300 rugzakjes kunnen inpakken!! Op dit
moment zijn wij bezig om het transport te
naar Tuzla, Bosnië te organiseren.
De Happy Bags zijn al gevuld. Voor het
transport van de tasjes en het transport
daar hebben wij helaas nog niet al het geld
kunnen verzamelen en ik zou jullie daarom
willen vragen om een kleine donatie
(natuurlijk als je iets kan missen).
Wij zijn blij met elke euro!!

Wilt u meer weten over deze actie?
Kijk op deze website: https://
www.doneeractie.nl/help-happy-bags-naar
-tuzla/-1386
OPROEP SPONSORLOOP!!!!!!!
Op donderdag 13 april is er rondom onze
school een sponsorloop.
Het geld dat hiermee opgehaald gaat worden,
is voor de “Happy bags”.
Wie o wie kan ons deze ochtend helpen??
De taken zijn o.a.:
-Tafels klaarzetten/opruimen;
-Staan achter een stempeltafel;
-Bepaalde plekken afzetten met
afzetlint;
-EHBO-post.
U kunt u aanmelden via de mail,
m.groeneweg@hendrikboogaaard.nl

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

11
13
14
17
21
24

Mei 2017
Vrij.
Ma.
Di.
Do.
Di.
Do.

5
8
9
11
23
25

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

Einde meivakantie
Schoolreis
Zwemmen groep 5/6b
Zwemmen 5a
Zwemmen 7a/Kijkmiddag
Hemelvaartsdag

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

