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Oproep Hulp bij het meefietsen naar het zwembad
Op dinsdagmiddag gaat groep 5 zwemmen in Laco. We vinden het verstandig dat er extra
hulp meefietst van en naar het zwembad. Fietsen met een groep kinderen willen we graag
veilig doen. Voor de komende periode hebben we nog geen extra hulp. U kunt zich
aanmelden op het lijstje op het raam bij de middenbouwunit! We vertrekken rond 12.30 en
zijn rond 14.30 weer terug op school.
Oproep luizenouders
De groep luizenouders is op zoek naar versterking. Na elke vakantie controleert deze groep
onze leerlingen op hoofdluis. Dit vergt ongeveer een uur van uw tijd, uiteraard geldt hierbij
dat hoe groter de groep is, hoe sneller men klaar is met de controle. Indien we de groep
luizenouders niet kunnen versterken, zou het kunnen zijn dat deze service verdwijnt. Dat zou
jammer zijn!
Wilt u helpen met de luizencontrole, laat dit dan weten aan
Linda Praet (dit kan via lintim28@hotmail.com) of via één van de leerkrachten
Alvast bedankt voor uw hulp!
Opschoonactie in de wijk!
Op woensdag 18 maart houden we een opschoonactie in de wijk. Kinderen van onze school
gaan samen met cliënten van ’t Gors, bewoners van Borrendamme onder leiding van de
Natuur- en milieueducatiedienst in de wijk op zoek naar zwerfaval.
We starten met een gastles op ’t Kofschip om 10.00 uur, om 10.30 gaan we naar
Borrendamme om met elkaar te starten. Iedereen mag hierbij aansluiten!
www.supportervanschoon.nl

Het schoolfruit voor komende week:
Woensdag: grapefruit
Donderdag: appel
Vrijdag: sinaasappel
Wanneer uw kind iets niet lust, kunt u ander groente of fruit
meegeven op onze schoolfruitdagen.
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- Flyer Kidstrail
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Boomfeestdag
Workshop Plastic soep + Opschoonactie in de wijk
Nationale pannenkoeken dag
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Schoolvoetbal jongens
Praktijk verkeersexamen
Schoolvoetbal meisjes
Goede vrijdag
Tweede paasdag
IEP Eindtoets
Koningsspelen
Start meivakantie t/m 5 mei

