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ZIEKMELDEN
Het valt op dat steeds vaker de
mail wordt gebruikt om een
leerling af te melden. De mail
wordt echter niet altijd direct in
de ochtend gelezen. Wij vragen
u dan ook om ziekmeldingen
telefonisch door te geven. Dit
kan meestal vanaf half 8 in de
ochtend. Het kan zijn dat wij in gesprek zijn of om andere
reden niet direct de telefoon kunnen opnemen. Belt u dan
later nogmaals.
RAMADAN
De ramadan is een vastenperiode van moslims. Tijdens
ramadan wordt door moslims wereldwijd tussen
zonsopgang en zonsondergang gevast. Dit houdt in dat er in
die periode niet wordt gegeten of gedronken. Wanneer de
maand Ramadan ten einde is, begint het Suikerfeest.
Omdat de periode van ramadan wordt bepaald aan de hand
van een maankalender, begint ramadan elk jaar op een
andere datum. Ramadan 2022 begint op 1 april 2022 t/m
30 april 2022.
Wij willen iedereen die deze tijd gebruikt om te vasten, een
mooie tijd toewensen.
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PLAKKERS GEZOCHT
Binnen de school zijn wij bezig een bibliotheek te creëren.
Deze willen aantrekkelijk aankleden door een wand te
beplakken met posters van boeken. Wie van u heeft zin en
tijd om dit samen met Aart op dinsdagochtend of
donderdag te doen? Stelt u Aart op de hoogte door een
mailtje te sturen naar hem.
KIES JE SPORT
Deze week is het Kies-je-Sportboekje weer uitgegeven. Is
het boekje niet meegenomen naar huis? Dan is hij ook
online te bekijken.
Kijk hier!

COÖRDINATOR AVONDVIERDAAGSE 5 km GEZOCHT
Onze school loopt ieder jaar mee met de Avondvierdaagse
Hoogland. Dit jaar zal deze plaatsvinden van 31 mei t/m 3
juni. Voor deze leuke buitenschoolse activiteit zijn wij nog
op zoek naar een coördinator voor de 5 km. De groepen 3
en 4 mogen deze afstand lopen. Wat houdt het in om
coördinator te zijn:
Je checkt of alle begeleiders aan het begin en eind
aanwezig zijn en legt uit wat hun taak is.
Samen met de begeleidende ouders ben je
verantwoordelijk voor de kinderen.
Mochten er vragen zijn van ouders, dan ben jij het eerste
aanspreekpunt.
Je verdeelt de snacks en medailles via de begeleiders over
de kinderen.
Wat krijg je er voor terug:
4 ontzettend leuke avonden met kinderen en ouders van
school in een buitenschoolse activiteit
4 avonden quality time met je kind.
Mocht je interesse hebben, laat het dan weten aan Nancy
van der Linden (moeder Cato Gerritsjans uit groep 7 via 0622568420)
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SPONSORLOOP
Tijdens de Koningsspelen van 22 april aanstaande gaan wij
weer onze jaarlijkse sponsorloop houden. Via een
democratisch proces hebben de kinderen van de groepen 3
tot en met 8 de voorkeur uitgesproken voor het volgende
goede doel: Vluchtelingenwerk Nederland. Juist in deze tijd
van onrust in de wereld is het mooi dat wij om ons heen
kijken en ons inzetten voor mensen die in nood verkeren.
Hopelijk wordt de inzet van de kinderen tijdens de
sponsorloop goed beloond!
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AGENDA
April 2022
wo.
06
do.
07
wo.
13

open ochtend nieuwe ouders
Meandertheater groep 4
meester- en juffendag groep 1 t/m 8 én
EITJE TIK!
do.
14
studiedag – school dicht
vr.
15
Goede Vrijdag – school dicht
ma.
18
2e Paasdag – school dicht
wo. 20 – do. 21 centrale eindtoets groep 8
vr.
22
Koningsspelen
ma. 25 – 06-05 meivakantie
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