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14-20 maart 2020
Datum
16-20 maart
17 maart
18 maart

19 maart

20 maart
25 maart
30/3 – 3/4
1 april

Activiteit
Week van de Lentekriebels
groep 1 en 2
Groep 1/2 voorstelling
Open dag nieuwe ouders.
Groep 1/2 workshop n.a.v.
de voorstelling
Opschoon dag
Kangoeroe rekenwedstrijd.
Groep 3/4 bibliotheek
Meester Jeroen aanwezig
Grote Rekendag
Week van de Lentekriebels
groep 3 t/m 8
Meester en Juffendag

****In memoriam***
Afgelopen week kwam het verdrietige bericht
dat onze oud-leerling Sten Lok is overleden na
een tragisch ongeval. Dankbaar zijn wij voor
de saamhorigheid onder ouders, kinderen en
teamleden. Laten we de mooie herinneringen
bewaren aan een vrolijke, spontane en
zorgzame jongeman. Voor de familie en
naasten heel veel sterkte in deze en de
komende tijd.
Week van de Lentekriebels:
Zoals hierboven in de planning is te zien
hebben de leerkrachten van groep 3 t/m 8
besloten de week van de Lentekriebels uit te
stellen. Wij vonden het niet zo passend na de
week die we net achter de rug hebben. We
hopen op uw begrip daarvoor.
Nieuwe leerlingen:
Dinsdag zijn Lizz en Kai bij ons op school
gekomen in groep 1 en 2. Aanstaande
maandag beginnen Jayden en Sophia bij ons in
groep 3 en 1. Heel veel (leer) plezier bij ons op
school allemaal.
Ook Charlene Smit wordt 4 jaar. Zij heeft er al
een flink aantal wendagen opzitten en zal
aankomende week starten. Ook jij heel veel
plezier op school Charlene.

Vervoer Voorstelling:
Vrijdag 3 april heeft groep 3/4 een voorstelling
in de Meenthe in Steenwijk. Hiervoor zijn wij
op zoek naar ouders die kunnen rijden. U kunt
zich via Social Schools aanmelden.
Bag2school:
Binnenkort is het weer zo ver. Dan krijgen de
kinderen de zakken mee naar huis die gevuld
kunnen worden met kleding, schoenen,
gordijnen en dekbedden. Donderdagavond 2
april zal de ouderraad vanaf 19.00 uur op
school aanwezig zijn om de zakken in
ontvangst te nemen. Maar uiteraard is het die
hele week al mogelijk om de zakken binnen te
brengen.
Schoolfruit:
Deze week worden de volgende gruiten
uitgedeeld:

Weet u dat uw kind hier niet zo van houdt dan
bent u vrij om voor deze dagen zelf fruit mee
te geven naar school.
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Verjaardagen:
Lizz begon dinsdag bij ons op school en was
woensdag meteen jarig! We hopen dat je een
fijn feestje hebt gehad Lizz.
Lizzy Visscher uit groep 5 is aanstaande
donderdag jarig. Alvast een hele fijne dag
Lizzy!

