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Kalender
22 maart
29 maart/ 5 april/12 april
17 april
18, 19 en 20 april
21 april
22 april t/m 30 april
4 mei
5 mei

Grote Rekendag
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
2e Paasdag
Citotoets groep 8
Koningsdag/ continurooster
Meivakantie
Studiedag alle groepen vrij
Bevrijdingsdag alle groepen vrij

Halfeestrooster
Zoals gewoonlijk is het halfeest op vrijdag en start om 08.45 uur. Uiteraard zijn alle ouders welkom om
te komen kijken. Noteer de datum van de groep van uw kind(eren) alvast in uw agenda!
17 maart
31 maart
07 april
12 mei
16 juni

4 MADELIEVEN 7 6 PLANETEN
½ KOALA’S & 7 SATELLIETEN
3 ROZEN & 6 STERREN
½ KIKKERS & 5 KLAVERS
4 MARGRIETEN & ?

Continurooster
Het afgelopen jaar is er nagedacht over het invoeren van een continurooster.
De plannen worden steeds concreter en de tijd is nu gekomen om ouders te informeren.
Er zijn 6 voorlichtingsmomenten:
Maandag
20 maart
08.30 uur
Dinsdag
21 maart
08.30 uur
Woensdag
22 maart
11.45 uur en 19.00 uur
Donderdag 23 maart
08.30 uur
Vrijdag
24 maart
08.30 uur
De week na de voorlichting komt er een brief waarin het plan wordt samengevat en starten we een
enquête onder de ouders. (week van 27 maart)
Op de vergadering van de MR op 19 april wordt er een definitief besluit genomen.
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Schoolplein
In de voorjaarsvakantie is er een start gemaakt met het nieuwe schoolplein.
Wat begint het al mooi te worden!

Grote Rekendag woensdag 22 maart
Op 22 maart doen wij als school mee aan de Grote Rekendag, een dag vol rekenactiviteiten. Vele
scholen in het hele land doen hieraan mee. We starten met een activiteit op het plein, hieraan doen alle
leerlingen mee. We zouden het op prijs stellen als u niet op het schoolplein parkeert die ochtend.
Ouders mogen natuurlijk wel kijken wat we doen, hiervoor bent u welkom op de tribune. De activiteit
start om half negen en duurt een kwartiertje.
Voor meer informatie:

http://groterekendag.nl/
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Bericht van MR
Wil je wat weten over de voortgang van diverse punten op de agenda van de MR, zoals onveilige
verkeerssituaties, ICT (I-pads), het continurooster of bewegen leren? Op de website van de Lea
Dasberg staan de notulen van de MR vergadering van 1 februari die ingaan op o.a. deze onderwerpen.
Uiteraard kan je ook altijd een van de MR leden hierover aanspreken.
De volgende mensen zitten in de MR
Namens de ouders/verzorgers
Eric Grob
Soraya Hiemstra
Paul Hiemstra
Bas Tenten
Jeroen Kruiver
Maarten Veldhuis

Namens het docententeam
Judith van Wessem
Marlies Lamens
Bianca Derksen
Mirl Mutter
Paulien de Haan

Kikkers reiken Oscars uit

De eerste Oscar gaat deze week naar ....................Feline!!!!!!!
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Ik wil een Prentenboek

Dus haal vanaf vrijdag 7 april De Gruffalo in je eigen boekhandel voor slechts twee Euro.
Doe mee en geniet van heel veel voorleesplezier en ... wees er snel bij want Op = Op!
Ik Wil Een Prentenboek! wil het plezier in het voorlezen vergroten en mooi uitgevoerde boeken met
spannende en verrassende verhalen delen. Want geletterdheid is belangrijk voor een kind,
schoolsucces en een kansrijke toekomst hangen daar mee samenhangen. En dat niet alleen, lezen en
voorlezen geeft ook veel plezier! En lezen, dat begint bij prentenboeken voorlezen.
Ieder jaar zal er een opnieuw uitgegeven prentenboekklassieker verschijnen voor slechts 2 euro, dat is
toch te geef? Dit jaar start de actie voor het eerst en wel vanaf vrijdag 7 april met het geweldige
prentenboek De Gruffalo van Julie Donaldson en Axel Scheffler!

Wij wensen iedereen een fijn weekend
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