Nieuwsbrief
maart – april nummer 4

Voor u ligt de nieuwsbrief van maart en april .Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
17 maart
23 maart
27 maart
7 april
15 en 16 april
15 april
17 april 8.15-14.15 uur
17 april
20-24 april

27 april-10 mei
4 mei

Kinderen ‘s middags vrij (leerkrachten studiemiddag)
Tennisles groep 3-4 en 5-6
Himmeldei voor de groepen 3-8
Gastles Makkum in de Oorlog groep 7-8
Iep eindtoets groep 8
Opvoering toneelstuk over 75 jaar bevrijding Makkum
Juffendag en koningsspelen voor groepen 1-8
13.00 kranslegging groep 7-8 Verlaat
Facultative oudergesprekken: u kunt zich opgeven bij een van de
juffen, als u een gesprekje wilt over de ontwikkeling van uw kind, wat
niet kan wachten tot het tweede rapport.
Meivakantie
Dodenherdenking

Noteer deze data alvast in uw agenda!

FEESTDAG 17 april
Op vrijdag 17 april hebben we een grote feestdag op school. Deze dag staat in het teken van de
verjaardagen van alle juffen op school en van de verjaardag van onze koning.
Alle kinderen mogen deze dag verkleed op school komen, liefst in oranje tinten.
We zouden het fijn vinden dat ook de kleuters deze dag op school komen.
De kinderen hoeven deze dag geen pauzehap en lunch mee te nemen. Dit wordt allemaal verzorgd door
de juffen in samenwerking met de ouderraad.
tijdsplanning

activiteit

8.15-10.15
10.15-10.30
10.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-14.15

Verjaardag vieren in met eigen juf in eigen klas
Buiten spelen
Koningsspelen op het plein, ouders zijn van harte welkom
Koningslunch in eigen klas
Buiten spelen
Verdere feestactiviteiten bij eigen juf
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VOORSTELLEN
Hoihoi! Misschien heeft u mij al wel eens rond zien lopen hier op de Populier. Ik ben Aryanne, 18 jaar
oud en eerstejaars studente aan de Academische Pabo. Dit is een combinatie van de Pabo en de studie
Pedagogische Wetenschappen. Naast mijn studie lees ik graag en speel ik veel toneel. Ik heb eerste
halfjaar in groep 5/6 stage gelopen en sinds deze maand loop ik mee in groep 7/8. In beide groepen heb
ik het erg naar mijn zin en ik hoop dat mijn volgende halfjaar hier op de Populier net zo leuk wordt als
het eerste halfjaar! Wilt u meer over mij of mijn opleiding weten? Spreek mij gerust aan op dinsdag,
mijn vaste stagedag.

KOEKJES EN FRUIT
We hebben elke week nog drie keer schoolfruit op de woensdag, donderdag en vrijdag. Dit duurt tot 17
april. Daarna kunt u op deze dagen zelf weer fruit meegeven.
We merken dat er regelmatig iets anders dan fruit wordt meegegeven; we stimuleren kinderen tot het
eten van fruit en we gaan er van uit dat ouders dit thuis ook doen.

PARKEERPLAATS
Verzoek van ouders en team: wilt u stapvoets op de parkeerplaats rijden? Dit in verband met de
veiligheid van onze kinderen!

Met vriendelijke groet,

Team OBS De Populier
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