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Kreet van de Week
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Hoofdluiscontrole
Kamp groep 8

Spreekbeurt groep 7c
Kalender
Wandelvierdaagse – herhaling

Kreet van de week

Tekst: Elly en Rikkert
Naar inhoud

~1~

Betaaldag schoolreizen en kamp
De eerste maandag na de vakantie, 1 mei, is de tweede betaaldag voor schoolreizen en kamp.
Wilt u het geld meegeven in een gesloten enveloppe met de naam en de groep van uw kind erop?
In het schema hieronder kunt u zien wat de kosten zijn.
GROEP

PRIJS

BESTEMMING

0

€ 7,50

Kinderboerderij Dondertman in Holten

0/1

€ 10,00

Met Bello naar de Borkeld en de Poppe

1/2 en 2

€ 14,00

Giga Konijnenhol in Beerze

3

€ 17,00

Flierefluiter in Raalte

4

€ 30,00

Ouwehands dierenpark in Rhenen

5

€ 28,50

De Spelerij in Dieren

6

€ 25,00

Dolfinarium in Harderwijk

7

€ 14,50

Avonturenpark in Hellendoorn

8

€ 57,50

Kamp in Lemele

Naar inhoud

Koningsspelen
Vandaag hebben de kinderen van onze school een sportieve dag gehad. Op verschillende locaties (plein
Stroekeld, in de wijk, sportveld Stroekeld en op de Koerbelt) zijn de kinderen in de weer geweest met
allerlei sport- en spelactiviteiten. We willen alle ouders die hebben geholpen hartelijk bedanken!
Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden willen we onderstaande foto’s met u delen.
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Naar inhoud

Hoofdluiscontrole
Gelijk na de vakantie, op maandag 1 mei, is er een hoofdluiscontrole. We stellen
het erg op prijs dat uw kind die dag geen gel, strikjes, vlechtjes etc. in heeft.
Naar inhoud

Kamp groep 8
Na de vakantie staan de kampen voor de groepen 8 op het programma. Groep 8b bijt het spits af op
dinsdag 2 mei. Een week later zijn groep 8a en groep 8c aan de beurt.

~7~

Het kamp speelt zich grotendeels af rondom kampbeerboerderij ‘de Eskamp’ in Lemele. De
voorbereidingen voor het kamp zijn inmiddels al in volle gang. We wensen de kinderen van groep 8 en de
kampleiding fijne en gezellige kampdagen toe!
Naar inhoud

Spreekbeurt groep 7c
Hidde ter Haar heeft afgelopen donderdag een spreekbeurt gehouden over roofvogels. Je kunt dan
natuurlijk allerlei plaatjes van roofvogels laten zien, maar Hidde heeft zijn best gedaan om een echte vogel
te regelen. Gelukkig had valkenier Gerrit tijd en wilde hij wel langskomen met één van zijn roofvogels. Als
u goed kijkt ziet u Hidde ‘verstopt’ achter de prachtige vogel. Erg indrukwekkend om zo’n grote vogel van
dichtbij te kunnen bekijken.
Wilt u zelf ook ééns van dichtbij zo’n prachtige vogel bekijken? Elke woensdagmiddag tussen 14.00 en
15.00 uur geeft valkenier Gerrit een gratis een roofvogelshow in het Volkspark in Rijssen.

Naar inhoud

Kalender
24 t/m 28 april

Meivakantie

1 mei
1 mei

Betaaldag 2 schoolreizen en kamp
Hoofdluiscontrole

2 mei

Route 8 eindtoets voor groep 8c

~8~

2 t/m 4 mei
5 mei

Kamp groep 8b, leerlingen groep 0e, 0a/1a en 0b/1b zijn vrij
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij

8 t/m 10 mei
10 t/m 12 mei

Kamp groep 8a, leerlingen groep 0c/1c, 1d/2d en 1e/2e zijn vrij
Kamp groep 8c, leerlingen groep 2a, 2b en 2c zijn vrij

16 en 17 mei
24 mei

Schoolfotograaf
Oudergebedsgroep

25 mei
26 mei

Hemelvaartsdag
Vrij na hemelvaartsdag

Naar inhoud

Wandelvierdaagse - herhaling
Van 13 juni t/m 16 juni 2017 zal dit jaar de 56ste wandelvierdaagse plaatsvinden. Zoals al eerder in de
weekbrief aangegeven, hopen we ook dit jaar weer dat er veel kinderen en ouders mee gaan lopen. Een
grote opkomst geeft elk jaar weer veel gezelligheid, leuke gesprekken en ga zo maar door…
Als school lopen we alleen de 5 km mee. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor
opgeven. Na 4 avonden wandelen, zingen en plezier maken ontvang je hiervoor een medaille. De laatste
avond mag iedereen verkleed komen.
Om alles in prettige en veilige en ordelijke banen te leiden is uw hulp als ouders/verzorgers nodig. De
avond(en) die u mee kunt en wilt lopen kunt u aangeven op het bijgevoegde opgaveformulier (de kinderen
uit de groepen 3 t/m 8 hebben dit vorige week meegekregen naar huis).
Indien u en/of uw kind(eren) hieraan willen meedoen, verzoeken wij u het opgaveformulier incl. gepast
geld (€4,00) in een gesloten envelop in te leveren vóór dinsdag 2 mei 2017 op school bij de eigen
leerkracht. Let goed op of u alle gegevens juist en volledig heeft ingevuld, zo voorkomen we misverstanden.
Met elkaar kunnen we er dit jaar weer prachtige, sportieve avonden van maken! Laten we met elkaar ook
dit jaar er weer gezellige avonden van maken!
Vriendelijke groet,
Martin Prins
Voor eventuele vragen mag u gerust bellen, mijn nummer is 06-20758155.
Naar inhoud
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