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18 april
Secretaresse dag
19 april t/m 5 mei Meivakantie
01 mei

Juf Ingrid jarig

Schoolfruit
In de week van 15 april krijgen onze leerlingen voor de laatste keer
schoolfruit.
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Gymnastiek
Dinsdag:

Gymnastiek

lichtblauw, blauw, rood, donkerrood,
oranje, paars, roze, wit, zilver
Woensdag: limoen, groen, geel, aqua
Donderdag: lichtblauw, blauw, rood, donkerrood, oranje,
paars, roze, wit
Vrijdag:
zilver, limoen, groen, geel en aqua
Denkt u aan de gymkleding?

Jarigen in april
In de maand april zijn de volgende kinderen jarig

Jarigen
in
april

02-04

Emma Huiting

Zilver

09-04

Irene van der Weide

Oranje

10-04

Amy van der Velde

Groen

12-04

Dylan Riepma

Zilver

14-04

Kristian Schuurman

Paars

20-04

Remco Doorn

Roze

24-04

Jordy Poelma

Limoen

Allemaal van harte gefeliciteerd en een heel gezellige dag!!

Verkeersexamen schoolverlaters

Verkeers
examen
school
verlaters

Op 4 april maken de schoolverlaters ’s ochtends het theoretisch
verkeersexamen. De kinderen kunnen het theoretisch verkeersexamen ook
thuis oefenen (examen.vvn.nl). Ook op school wordt er geoefend.

Op 9 april vindt 's ochtends het praktisch verkeersexamen plaats.
De route hebben de ouders via de mail toegestuurd gekregen.
Het zou fijn zijn wanneer de ouders deze nog even met de
kinderen willen gaan rijden/oefenen. Alle schoolverlaters
worden die dag op de fiets op school verwacht.
Het is belangrijk dat de fiets van de kinderen in orde zijn.

Gezocht……….
Gezocht ……...

Pasen komt er weer aan. Wij zijn op zoek naar Paastakken.
Heeft u nog takken over, zou uw kind die mee mogen naar
school? Wij zijn er heel blij mee.
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Moestuin
Wij hebben als team besloten om een moestuintje te beginnen bij de
volkstuintjes in Roden.
Moestuin

Elke dinsdagmiddag gaan een aantal
kinderen uit de bovenbouw onder begeleiding
van meester Fredy en juf Carolien hiernaar
toe.
De kinderen leren hoe ze een moestuin moeten onderhouden.
Ze gaan schoffelen, plantjes poten, onkruid wieden enz. afgelopen dinsdag
zijn wij van start gegaan en de kinderen waren enthousiast.

