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Koningsspelen
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn gymschoenen
een vereiste in de gymzaal.
Met vriendelijke groeten,

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

De Koningsspelen commissie.
TSO

We starten om circa 8.40 uur met een opening op het schoolplein met het lied van Kinderen voor kinderen ” Okido” o.l.v. groep 8a.
U bent van harte welkom om te komen kijken
bij de opening.
De groepen 1 t/m 4 starten de dag met het
Koningsontbijt en zijn om 12:00 uur uit.

Met de komst van het mooie weer merken de
overblijfouders dat er veel kinderen tussen de
middag wat eerder op school komen. Helaas is
Voor de groepen 5 t/m 8 is er een continuhet pas vanaf 12.45u toegestaan om het
rooster. Ze zijn om 14:00 uur uit. Ze hoeven
schoolplein op te komen. Om te voorkomen
geen eten mee te nemen, want ze krijgen een dat de kinderen voor een dichte poort komen
Koningslunch.
te staan is het verstandig om niet te vroeg te
komen.
We verwachten de kinderen in sportkleding
op school de kleuren: rood, wit, blauw en
oranje.
Deze dag is er voor de groepen 5 t/m 8:
Herinnering bijdrage schoolreis


Een groepsles Bodypump bij Sportpoint;
De betalingstermijn voor de bijdrage van de
schoolreis is inmiddels verstreken.
Helaas hebben wij nog niet van iedereen
de bijdrage ontvangen, daarom nogmaals
het verzoek hieraan te voldoen.



Groepsactriviteiten in de gymzaal;



Een groepsles Judo/kickboksen door
Laurent.

De bijdrage is € 27,00 per kind. Wilt u dit bedrag zo spoedig mogelijk over maken op:
IBAN NL 91 RABO 0195 2110 14 t.n.v. Stichting
Floréo onder vermelding van de naam en de
groep van uw kind.

Rooster sponsorloop
Donderdagmiddag 13 april

Oproep oude handdoeken voor de zeehondenopvangen

Rondjes om de zandbak
13.00-13.20 groep 1-2 A
13.20-13.40 groep 1-2 C
13.40-14.00 groep 2-3B
Rondjes op het grote plein
13.00-13.20 groep 4
13.20-13.40 groep 5
13.40-14.00 groep 5/6
Rondjes buiten het schoolplein
13.40-14.00 groep 7
14.00-14.20 groep 6,
14.20-14.40 groep 7/8
14.40-15.00 groep 8

Groep 3/4 loopt de sponsorloop op woensdag 12 april om 11.00 uur i.v.m. zwemles
op donderdag 13 april.
U bent van harte welkom om te komen
kijken en aan te moedigen.

Vrijdag 7 april krijgen alle kinderen een
sponsorloopformulier mee naar huis. De
kinderen kunnen door familieleden en bekenden hun lijst laten invullen. Na de sponsorloop halen zij het geld op en leveren zij
dit in bij de groepsleerkracht voor donderdag 20 april.
Oproep sponsorloop!!!
Wie kan er helpen bij de groepen 6 t/m 8
om te stempelen. We zoeken voor deze
groepen nog twee ouders.
Voor de overige groepen zijn we voorzien.
Hartelijk dank voor het aanmelden!
Graag aanmelden via de mail:
m.groeneweg@hendrik-boogaard.nl

Graag inleveren bij groep 5A

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

11
13
13
14
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19
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24

Zwemmen 4a
Zwemmen 3/4b
Paasviering
Goede vrijdag
2e Paasdag
Inleveren sponsorloopformulier en geld.
Koningsspelen
Start Meivakantie

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

5
8
9
9
11
23
25

Einde meivakantie
Schoolreis
Zwemmen groep 5/6b
Oud Papier Actie
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

