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HVO en GVO 

Vrijdag hebben de leerlingen van groep 3 tot en met 

groep 7 een brief en aanmeldingsformulier meegekregen 

betreffende HVO en GVO voor schooljaar 2018-2019. 

Graag dit formulier voor de aanstaande meivakantie 

inleveren bij de leerkracht. 

 

Ouderavond 

Fijn dat er zoveel ouders interesse toonden in onze nieuwe 

organisatie voor het komende schooljaar. Deze avond 

hebben we ook het gebruik van Snappet uitgelegd, het 

mooiste is het als u dit zelf kunt zien. Naar aanleiding van 

deze avond hebben we een aantal inloopmomenten, 

zodat uw kind kan laten zien hoe het werken met Snappet 

in zijn werk gaat. U bent van harte welkom op dinsdag- en 

donderdagmorgen vanaf 08.30-08.45 uur.  Ook na 

schooltijd is het altijd mogelijk dat u samen met uw kind 

kijkt hoe dit precies werkt.   

Schoolfruit 

In de week voor de meivakantie  (18-19-20 april) 

ontvangen wij voor de laatste keer het schoolfruit. Dit betekent, dat vanaf 7 mei de 

leerlingen weer elke dag zelf wat mee  nemen voor de kleine pauze.  

Vorig jaar heeft de leerlingenraad een enquête uitgezet en 

daar is uitgekomen dat ook kinderen het belangrijk vinden 

dat er een gezonde 10 uur versnapering is. Daarom blijven 

donderdag en vrijdag onze fruitdagen.   

 

Op de agenda:  

 

11 april 2018 

Schoolvoetbal meisjesteam 

 

20 april 2018 

Koningsspelen 

Groep 1 t/m 4 tot 12:00 

Groep 5 t/m 8 tot 14:00 

 

23 april t/m 04 mei 2018 

meivakantie 

 

Vrije dagen 

10 mei en 11 mei Hemelvaartsdag 

21 mei Pinksteren 

 

16 mei 2018 

Studiedag 
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Verkeersexamen 

Maandag 9 april doen de kinderen van groep 7 het tweede onderdeel van het 

verkeersexamen, de praktijk. Zij moeten hiervoor  's ochtends op de fiets naar school 

komen. Het kan zijn dat ze na 12 uur pas weer terug op school zijn. 

Is er een ouder die als begeleiding met de grote groep 

mee wil fietsen? 

 

 

 

 

Nationale Buitenlesdag 

De kinderen van groep 6/7 doen dinsdag 10 april mee aan een activiteit van het NME 

behorend bij de Nationale Buitenlesdag.  De groep gaat schilderen aan de 

Oosterschelde o.l.v. beeldend kunstenaar Neeltje Meerman. 

De start is om 9.00 uur bij het Watersnoodmuseum en het duurt tot 10.30 uur. 

Juf Miranda zoekt voor deze activiteit nog ouders die willen rijden. 

 

Goede doel: verkoop kalender 

Maandag is de laatste inlever dag van de enveloppen  voor de verkoop van de 

kalenders voor het goede doel. Daarna gaan we deze bestellen en in orde maken.  

Verlof juf Nadine 

Afgelopen vrijdag hebben we voorlopig afscheid genomen 

van juf Nadine. Ze gaat met zwangerschapsverlof. In mei 

verwacht zij haar kindje. We wensen haar een fijn verlof toe. 

Juf Cynthia en juf Venita vervangen haar tijdens deze 

periode.  
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