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Aanslag Utrecht
Afgelopen maandag werden we opgeschrikt door de aanslag in Utrecht. In de groepen is hier
aandacht aan besteed. Uiteraard hebben we, in de gesprekken, rekening gehouden met de leeftijd
van de kinderen. Het onderwerp ‘angst’ is met name aan de bod gekomen.

Project ‘voeding’
Het project is afgesloten. De kijkmiddag werd druk bezocht. Veel ouders
hebben geholpen de afgelopen weken. De nieuwe keuken is goed
gebruikt. Leuk om te zien dat er dagelijks kinderen stonden te bakken en
te koken. Hartelijk dank voor uw hulp!

Sportdag/koningsspelen
De voorbereidingen zijn in volle gang. Op vrijdag 12 april zijn de
koningsspelen op het terrein van Athlos. Het ene jaar doen we dit
rondom school; het andere jaar gaan we naar Athlos. We gaan
ervan uit dat de kinderen hier ’s morgens naar toe gebracht
worden. We starten om 8.45 uur. Om 12 uur kunt u uw kind weer
ophalen. Uiteraard bent u van harte welkom om te komen kijken!
De koningsspelen zijn erg vroeg dit jaar; dit heeft te maken met het
Paasweekend vanaf 19 april (en aansluitend de meivakantie).

Paasviering
Op donderdag 18 april hebben we de Paasviering op school. De bovenbouw doet dit gezamenlijk; de
onderbouw viert dit in de eigen klas. Aansluitend eten alle kinderen tussen de middag hun lunch op
school. De ouderraad verzorgt een lunch voor de kinderen. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij! Wilt u
dit evt. doorgeven aan de BSO?

Groepsverdeling volgend schooljaar
In deze weken gaat het team zich buigen over de groepsverdeling
voor het volgend schooljaar. Vervolgens gaat het voorstel voor de
groepsverdeling naar de Medezeggenschapsraad (half april). Daarna
wordt de groepsverdeling in de nieuwsbrief gezet. Na de
groepsverdeling gaan we kijken naar de groepsbezetting; dus welke
leerkracht krijgt uw kind volgend schooljaar. Elk jaar blijkt dit weer
een behoorlijke puzzel te zijn. We proberen ouders altijd zo spoedig mogelijk te informeren.

Opening speeltuin
Vorig schooljaar hebben we het project ‘Kanjers voor de natuur’ gedaan. Stichting
Natuurmonumenten is erg dankbaar voor de donatie. Zij openen op 10 april een speeltuin bij Oud
Groevenbeek. Alle kinderen van groep 5 en 6 zijn uitgenodigd. Juf Kim gaat hier met beide groepen
heen.
Meubilair groep 3 t/m 8
Een paar weken geleden zijn juf Kim en juf Carmen naar de showroom geweest om te kijken naar
nieuw meubilair voor de kinderen. We hopen dit schooljaar dit nog geleverd te krijgen. We zijn nu in
afwachting van de offerte. Wordt vervolgd dus!
Verjaardagen
Maart
1
Maud
3
Mirthe
11
Marit
12
Faye
13
Lars
15
Bart
16
Larissa
18
Lisa
21
Stefano
25
Britt
29
Chelsey
30
Roos
31
Liv

April
5
12
13
13
13
15
17
20
20
25
30

Lucas
Nina
Sarah
Chriss
Jack
Mara
Sietse
Noémi
Rosalie
Jara
Fay Lynn

Belangrijke data:
3 en 17 april
4 april
12 april
16-18 apr.
18 april
19 apr t/m 5 mei
10 mei
28 mei

voetbaltoernooi
theoretisch verkeersexamen groep 7
Sportdag / koningsspelen. 8.45 uur op Athlos; 12.00 uur ophalen
Cito groep 8
Pasen: lunch op school. Kinderen om 14.00 uur uit!!
meivakantie
kledinginzameling
schoolreis
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