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Versiering bij de ingang
Wanneer wij de school binnen lopen ziet het er weer prachtig uit. Akke Hansma zorgt er
regelmatig voor, dat het ‘tafeltje’ bij de ingang opgefleurd is. De sfeer past altijd bij het thema
of jaargetijde. Wij zijn hier heel blij mee.
Musical
Denk u aan het kopen van de kaarten voor de musical!
Schminken
Wij vragen u uw kind zoveel mogelijk zelf thuis te schminken. Wanneer u dit ‘moeilijk ‘vindt
is er gelegenheid om uw kind te laten schminken op woensdag 4 april (voor de musical in
het Mounehoekje,het tijdstip wordt nog doorgegeven ongeveer vanaf 17.45 uur).
Op het magneetbord in de gang van school komt een lijst te hangen waar u op in kunt
tekenen wanneer u gebruik wilt maken van de ‘school schminkster’ (naam van uw kind,
groep en wat uw kind uit moet beelden). Deze lijst hangt er vanaf 23 maart t/m 29 maart,
daarna kunt u niet meer ‘intekenen’.
Voor vragen kunt u terecht bij Jinke Stoker.

Verkeersenquête
De verkeersenquête is door 79 % van de ouders ingevuld. Tijdens de verkeerscommissie
vergadering afgelopen week hebben wij samen met een afvaardiging van Dorpsbelang het
rapport besproken. Dit rapport (uitkomst) wordt opgestuurd naar de gemeente. In de
nieuwsbrief van april kunt u lezen wat bespreek en/of verbeterpunten voor de school zijn en
waar wij de gemeente voor nodig hebben.
Alle ouders die mee hebben gewerkt aan het invullen willen wij hiervoor bedanken.

Vakanties 2018-2019
Hierbij ontvangt u het vakantierooster voor 2018-2019. Extra vrije dagen en/of dagdelen
staan hier nog niet bij, omdat wij die nog moeten plannen en bespreken in de MR.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Datums
20 t/m 28 oktober 2018
22 december t/m 6 januari 2019
16 t/m 24 februari 2019
19 april t/m 5 mei 2019
30 mei t/m/ 2 juni 2019
10 juni 2019
13 juli t/m 25 augustus

Schoolfruit
Wij hebben bijna twintig weken kunnen smullen van verschillende soorten fruit. Het
Europees programma 'School fruit en groente' vinden wij als school een prachtig en gezond
project. Wij gaan ons na de zomervakantie zeker weer aanmelden. Dat wij mee kunnen
doen hangt mede af van ouders die mee willen helpen het fruit te wassen, snijden en
verdelen.
Afgelopen periode hebben wij hulp van een hele groep ouders gehad. Langs deze weg
willen wij als team ook namens de kinderen al deze ouders bedanken voor de hulp!

Zwerfboekenstation
Wij zijn aangesloten bij de organisatie die het lezen van boeken en het gebruik van
zwerfboeken promoot. Dit heeft vele voordelen. Er kon enkele weken terug (gratis) een doos
met nieuwe boeken worden besteld. Deze doos is gisteren op school bezorgd.
Vanaf volgende week dinsdag staan deze boeken in de kast. KOM, KIJK EN RUIL.

WMK
De vragenlijsten van de WMK zijn door de kinderen van groep 6,7 en 8 ingevuld. Deze
lijsten hadden net als voor de ouders betrekking op veiligheid en tevredenheid. Wanneer de
analyse klaar is wordt deze met de kinderen besproken en in de nieuwsbrief van april komt
een verslag.
Wij hopen dan de analyse van de ouderenquête ook klaar te hebben. Deze wordt besproken
tijdens de OV,MR, de koffieochtend en er komt een verslagje in de nieuwsbrief.
Ook hier bedanken wij u voor de genomen moeite voor het invullen van de vragenlijsten.

Korfbal toernooi
Afgelopen woensdag heeft groep 3/4 de derde prijs gewonnen tijdens het
schoolkorfbaltoernooi. Gefeliciteerd ‘korfbal kanjers’!
Alle coaches willen wij nog bedanken voor de begeleiding.Super.

