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Beste ouders, hallo kinderen,
Terugblik Koningsspelen 2017
De kleuters hebben genoten van de speeltuinmiddag.
En voor groep 3 t/m 8 was er superleuke dag georganiseerd met veel leuke spellen.
Het vervoer voor de groepen 3, 4 en 5 was toch nog goed gekomen. Hartelijk dank voor iedereen die
mee geholpen heeft. Sorry voor de verkeerde tijd in het eerste bericht. (We kregen het definitieve
programma best laat van de organisatie, dus wij dachten dat het programma langer duurde)..

U komt toch ook naar de inloopmiddag
op dinsdag 16 mei van 14.45- 15.15 uur…………..
Tijdens deze inloopmiddag op dinsdag 16 mei van 14.45-15.15 uur kunt zich u op de hoogte stellen
van het werk van uw kind(eren). In de eigen groep kunt u samen met uw kind de werkjes, schriften en
werkboekjes komen bekijken. Uiteraard kunt u aan de leerkracht vragen stellen over het werk.
Omwille van de privacy van uw kind is het niet de bedoeling om uitgebreid tijdens de inloopmiddag
over de vorderingen van uw kind te praten. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u een aparte
afspraak met de leerkracht maken.
Belangrijk is dat u uw kind ook complimentjes geeft over het gedane werk.
Mocht u verhinderd zijn op 16 mei a.s. en toch graag de werkjes van uw kind willen zien, dan kunt u in
overleg met de leerkracht bekijken of een ander tijdstip uitkomt.

Cultuureducatie voor groep 3 en 4 Circus Knuf op 16 mei a.s. ’s ochtends
in de speelzaal door Poppentheater Hupsakee.
De dierendressuur Margot is werkloos, omdat in het circus dieren geen kunsten meer mogen
vertonen. Gelukkig heeft ze nog een koffer vol poppenkastdieren, die op de muzikale klanken van
Mario worden gedresseerd. Ieder kind krijgt een dierenhandpop, waarmee ze circuskunsten gaan
vertonen.

Belangrijk om te weten:




In deze Nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over……… PBS:
Positive Behaviour Support (uitgaan van goed gedrag en positief gedrag belonen!!!). We
starten op woensdag 10 mei.
Denkt u aan de betaling voor de schoolreis 2017. De uiterste betaaldatum was 3 april 2017.
Groep 7 wensen we heel veel succes voor het praktisch verkeersexamen.

Belangrijke data:
Woensdag 10 mei 2017
Donderdag 11 mei 2017
Vrijdag 12 mei 2017
Zondag 14 mei 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Woensdag 17 mei 2017
Vrijdag 19 mei 2017

Start Positive Behaviour Support
Praktisch verkeersexamen groep 7
Groep 1 en 2 vrij
Moederdag
Cultuureducatie gr 3 en 4 op school: Circus Knuf door
Poppentheater Hupsakee
Inloopmiddag om 14.45 uur
19.00 uur VVE thema-avond: Verkeer
Groep 1 en 2 vrij
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