Bruiloft Iris en Tom
Dinsdag 18 april is het grote feest vanaf 13.30 uur hier op school. Iris en Tom komen aan op de Jan de
Ridderstraat. Wij verwelkomen ze met de kinderen met een ereboog. Het programma is met de kinderen
in de aula. Er zal een echte bruidstaart zijn met kinderchampagne en alle groepen hebben iets voor het
bruidspaar gemaakt. Vanaf 14.45 uur is er een receptie, waarvoor u allemaal bent uitgenodigd. Rond
15.15 uur zal het bruidspaar het pand stilletjes verlaten. Het verzamelde geld zal door Maike van
Alkemade namens de ouders tijdens de receptie worden aangeboden. Alle ouders die meegeholpen
hebben alvast heel erg bedankt!!

Schoolreis
Op donderdag 18 mei gaan de kinderen van de
onderbouw en middenbouw op schoolreisje!
De kinderen van de onderbouw gaan een kijkje
nemen in diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Wist
u dat daar net een klein neushoorntje is geboren?
De middenbouw gaat naar dierenpark Amersfoort.
Hier staan we oog in oog met witte tijgers en sluipen we door door het dinobos. In het Dinopark
kun je zomaar langs 70 levensechte dinosauriërs
wandelen!
De schoolreisbijdrage van dit jaar is 17,50 euro
per kind. U heeft daarover bericht gehad via
schoudercom. Meer info over de schoolreis inclusief vertrek en aankomsttijden zal na de meivakantie volgen.

Nieuws uit de onderbouw
De ouder-kind lunch op 12 mei gaat niet
door. Deze was teveel ingepland aan het
begin van het schooljaar.

Inloopochtend 9 mei
Direct na de meivakantie is er weer een
inloopochtend. We vertellen over het Montessori onderwijs en verzorgen een rondleiding in de school.
Welke ouder heeft tijd om ook rond te
leiden? Alvast heel erg bedankt!

Vrijdag 14 april t/m maandag 17 april Pasen, alle kinderen vrij.
Dinsdag18 april trouwfeest Iris en Tom.
Dinsdag 18 en woensdag 19 april IEP toets groep 8.
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei meivakantie.
Vrijdag 21 april Koningsspelen, sponsorloop en lentefeest.
Dinsdag 9 mei inloopochtend.

Update Koningsspelen 2017
Volgende week vrijdag is het zover! Zoals eerder vermeld sporten de kinderen van groep 1/2/3/4 op
school en mogen ze sportief gekleed in rood-wit-blauw naar school komen!
Groep 5/6/7/8 komen op de fiets en sportief gekleed op school (houd rekening met het weer a.u.b.). Het
programma is inmiddels bekend: elke groep volgt 3 workshops zoals dansen, voetbal of hockey. De kinderen van groep 5 nemen deze dag ook hun zwemkleding mee want ze volgen de workshop zwemmen!
Tot dan, we hebben er zin in!!
P.S. Heeft u al aangeven of u zin en tijd heeft ons te helpen deze ochtend?!

Lentefeest
Volgende week vrijdag 21 april, willen wij als Ouderraad graag een borrel organiseren. Vanaf 15.00
uur tot 17.00 uur zullen wij een drankje schenken
(uiteraard met gratis limonade voor de kinderen).
De opbrengst van deze borrel zullen wij toevoegen
aan de opbrengst van de sponsorloop die van 15.00
uur tot 15.45 uur plaats vindt. Het ingezamelde
geld zal worden besteed aan de aanschaf van materialen, zoals laptops en programmeerprogramma's,
om zo het programmeren op school vorm te geven
in een doorgaande lijn van onderbouw naar bovenbouw. Om ook wat hapjes te hebben, zijn er vanaf
vandaag lijsten opgehangen om in te vullen, zodat
iedereen iets kan meenemen/maken. Om wel een
inschatting te maken van de inkopen, willen we u
graag vragen om voor dinsdag 18 april aan te geven of u wel of niet aanwezig bent op schoudercom. Hartelijk dank namens de Ouderraad!

Kinderworkshop Geestenhuisje pimpen
Een leuke creatieve ochtend met als uitgangspunt het boek ‘Bezoek van oma’ van Sanne de Bakker. Sanne leest voor uit haar boek en daarna is er een workshop 'Hollands Geestenhuisje Pimpen'
voor kinderen van 5-12 jaar. Georganiseerd door Afrit24.
wo. 26 april, locatie Boekhandel van der Meer:
9.45 uur - 11.15 uur óf 11.30 - 13.00 uur.
Prijs: €9,50 pp incl. materialen én uiteraard kun je je boek laten signeren door Sanne!
Inschrijven via info@afrit24.nl of in de boekhandel.
Hoe leuk is het om je overleden oma weer te ontmoeten? Of is het misschien toch niet zo’n geslaagd
idee? In het dorpje Krakelia komen eens per jaar alle doden terug op aarde om oude bekenden te bezoeken. Bij Dieuwertje is het zover! Sanne de Bakker leest voor uit haar boek ‘Bezoek van oma’. Om
helemaal in de sfeer van dit boek te blijven verzorgt Afrit24, Séline Schaft, aansluitend de creatieve
workshop Hollands Geestenhuisje pimpen. In Thailand is het heel gebruikelijk een mooi klein huisje
voor de geesten te hebben. We pimpen in deze workshop ons eigen Hollandse geestenhuisje, een
klein houten huisje versieren met verf, decopatch en andere knutsel materialen. Kom gezellig
met je oma, moeder, tante of oppas naar deze geestige workshop.

