Informatieblad voor ouders en leerlingen
Weetjeweekje
jaargang 4 nr. 63 9 maart 2018

Koningsspelen
Vind u het leuk om ons te helpen bij de Koningsspelen? Neemt u dan even contact op via de mail
met S.Kloos@hendrik-boogaard.nl of Y.belder@hendrik-boogaard.nl. U kunt ook op Parro kijken
en het aangeven in de agenda dat u wilt meehelpen.

Van klasbord naar Parro
Vanaf deze week staan onze berichten op Parro in plaats van klasbord. Meld u daarom zo snel
mogelijk aan, zodat u ook op de hoogte blijft van alles wat er in de groep van uw kind gebeurd.

Gevonden voorwerpen
In de teamkamer staat een kist met gevonden voorwerpen. Bent u spullen kwijt? Kom
even een kijkje nemen, er liggen diverse handschoenen, drinkbekers, lunchbakjes, kleding
en schoenen.

Pasen 2018
Donderdag 29 maart vieren we op school het paasfeest.

Paasontbijt
We beginnen de dag met een gezellig paasontbijt. 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 16 maart weer op
school inleveren, zodat de leerkracht kan loten. We trekken de lootjes op maandag 19 maart. 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 29 maart een ontbijt voor een ander mee en een eigen beker.

Paasverhaal
Tijdens, of na het ontbijt vertelt de leerkracht het Paasverhaal aan de groep.
In de groepen worden plantjes gezaaid n.a.v. het catecheseproject over “groen”:
feest van een nieuw leven. Wilt u uw kind een plastic bakje meegeven?
Voedselbank
Met betrekking tot de paasgedachte doen we ieder jaar een actie voor een goed
doel. Dit jaar doen wij de actie voor de voedselbank. Vanaf maandag 12 tot maandag 26 maart kunnen de kinderen iets meenemen om in de dozen te doen. De dozen komen in de bieb te staan.

De paascommissie; Shirley Dongor, Christine Broersen

AGENDA
Maart 2018
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Controle hoofdluis
Adviesgesprekken gr. 8
Zwemmen 3c
Zwemmen 3/4b
Zwemmen 3d
Zwemmen 4/5b
Goede Vrijdag

April 2018
Ma
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2e Paasdag
Zwemmen groep 5a
Koningsspelen
Zwemmen 6/7b
Start meivakantie

Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

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

Studiedagen schooljaar 2017/2018:
-13 juni

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

