Nieuwsbrief april 2019.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april doen wij mee aan de Koningsspelen. Dit jaar beginnen de
groepen 3 t/m 8 met een sponsorloop voor het Sociaal Team Mariaberg. Ons doel
is ‘door de wijk’ ‘voor de wijk’. Mensen die niet voor de Voedselbank in
aanmerking komen, maar wel weinig financiële middelen hebben, komen voor
deze voedselpakketten in aanmerking. De ingezamelde levensmiddelen worden
door het Sociaal Team, samen met JUUPU verdeeld. De sponsorloop begint om
9.45 uur en duurt tot 10.15 uur.
Van 10.45 uur tot 12.00 uur gaan de groepen 2 t/m 5 sporten op het schoolplein.
Van 12.30 uur tot 14.00 uur zullen de groepen 5 t/m 8 sporten op het schoolplein.
Groep 1 t/m 4 krijgen in de kleine pauze eten en drinken van school. Zij hoeven
geen eten en drinken mee te nemen.
Groep 5 t/m 8 krijgen in de grote pauze eten en drinken van school. Zij moeten
alleen iets te eten en drinken meenemen voor de kleine pauze.
De peuters en kleuters starten om 9.30 uur met de Koningsspelen op het
kleuterplein of in de gymzaal. Om 10.30 uur gaan de peuters weer terug naar de
peuterspeelzaal. Groep 1 zal van 11.00 uur tot 12.00 uur nog sporten in en om de
school.
Groep 8
Voor de kinderen van groep 8 breken er spannende dagen aan. Op dinsdag 16
april en woensdag 17 april maken zij de eindtoets van het basisonderwijs. Wij
wensen hen heel veel succes toe!
Pasen
Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag en beginnen wij de dag met een gezamenlijk
schoolontbijt. De kinderen moeten hiervoor zelf een bord, bestek en beker
meenemen. Na afloop gaan de kinderen terug naar de eigen groep. In de klas zal
er aandacht aan Pasen besteed worden. Voor Goede Vrijdag gelden de normale
schooltijden.
De meivakantie begint op zaterdag 20 april en duurt t/m zondag 5 mei. Wij
wensen iedereen alvast fijne Paasdagen en een prettige vakantie toe!
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