Maart 2017
IN DIT NUMMER:

VOORJAARSVAKANTIE:
Zaterdag 25 februari tot en met
zondag 5 maart.

Dinsdag 7 maart komt de schoolfotograaf weer bij ons
op school.



Nieuws van de afdelingen



Voorjaarsvakantie



Schoolfotograaf



Oudercontact koffieochtend



Lente



Klok uur vooruit



Natuurhistorisch museum



Philharmonisch orkest



Kinderboerderij



Holle Bolle Bakkerij

Vrijdagochtend 10 maart 2017 tussen 9.00-11.00 uur is er weer een oudercontact koffieochtend!
Alle ouders/verzorgers zijn uitgenodigd om, onder het genot van een kopje
koffie en iets lekkers, kennis te maken met elkaar en ervaringen uit te wisselen.
Mis het niet!

21 maart is het begin van de

Zaterdag 25 maart gaat de klok een uur vooruit!

SO

Donderdag 23 maart gaan de Gonzo’s
naar het Natuurhistorisch museum. Het
onderwerp is: “Wie is de dief”
(er is eten gestolen uit de keuken de
leerlingen moeten uitzoeken door welk
dier).

Vrijdag 31 maart
We zwaaien maart uit en begroeten
de maand april. Koekies zijn aan de
beurt om daar een feestelijk tintje
aan te geven.

Maandag 6 maart gaan de Fozzies, Ernies en de Kermits naar het Philharmonisch orkest in de Doelen. De
voorstelling gaat over “De Vergeten Droom”.

Dinsdag 21 maart gaan de Ernies naar de kinderboerderij voor een
les over melk.

Wist u dat ……..


Juf Birgitte na de voorjaarsvakantie start op maandag en dinsdag bij de Gonzo’s en vrijdag bij de Ernies.

VSO

Bruggroep A is gestart met de “Holle
Bolle Bakkerij” om geld te verdienen
voor een bezoek aan de Efteling. We
bakken allerlei lekkere koekjes!

Woensdag 15 maart houden we een verkiezing om een
leerlingenraad samen te stellen. Uit iedere groep kan
één leerling worden gekozen die mag deelnemen aan
de leerlingenraad. Via een brief zult u
hier verder over geïnformeerd worden.

NOTEER VAST IN UW AGENDA…


3 april : Studiedag alle leerlingen



7 april: Disco



10-12 april: Auti kamp



10-13 april: VSO kamp



13 april: Paasviering



14 april: Goede vrijdag



17 april: 2e Paasdag



24 april: Meivakantie tot en met 5 mei

