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18 april
17,18 en 19 april
20 april
25 april (19.30 uur)
27 april t/m 11 mei

Belangrijke data:
Weekbreak gr 3-4 en 5-6
Eindtoets groep 8
Koningsspelen 2018
Ouderavond groep 7-8
Vakantie

(let op: vrijdag 27 april ook vrij)

14 mei t/m 17 mei
23 t/m 25 mei
1 juni

Avondvierdaagse
Kamp groep 7-8
Schoolreisje groep 1 t/m 6

EU-Schoolfruit
Tot en met 20 april doen wij mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Graag willen
wij hier een vervolg aan geven. Wij zijn nu aan het onderzoeken op welke manier
we dat het beste kunnen doen. Vanaf 23 april gaan wij naar twee (woensdag en
vrijdag) fruitdagen, zoals wij dat al een aantal jaren doen. Wij vragen u om op deze
dagen uw kind fruit mee te geven. Uiteraard mag u ook op de andere dagen fruit
meegeven.

Koningsspelen 2018 voor groep 1 t/m 8.
Ook dit jaar doen wij weer mee aan de Koningsspelen. Deze zullen plaatsvinden op
vrijdag 20 april op de sportvelden van Dierense Boys, Admiraal Helfrichlaan 95. Wij
vragen u de kinderen om 08.30 uur te brengen naar de sportvelden van Dierense
Boys. Bij de sportvelden verzamelen we per klas om vervolgens om 08.45 uur te
starten met de Koningsspelen. Denkt u aan sportieve kleding en aan een
lunchpakketje voor de kinderen! Na de Koningsspelen gaan we weer naar school,
waar u uw kind om 14.10 weer kan ophalen.

Avondvierdaagse 2018
De oudervereniging verzorgt ook dit jaar weer de inschrijving voor de
avondvierdaagse. Inmiddels heeft u hierover informatie gekregen. Op vrijdag 13
april van 14.00 uur tot 14.30 uur kunt u zich inschrijven voor de avondvierdaagse.

Schoolreisje groep 1 t/m 6
De groepen 1 t/m 6 gaan dit jaar op vrijdag 1 juni naar de Spelerij/Uitvinderij.
www.spelerij.nl Verdere informatie volgt nog in een aparte brief.

Schoolkamp groep 7 en 8
Groep 7 en 8 gaan dit jaar van woensdag 23 mei t/m vrijdag 25 mei op
schoolkamp. Groep 8 gaat 2 nachten en groep 7 1 nacht. Verdere informatie voor
deze groepen volgt nog.

Project Thema “FEEST”
Op donderdag 29 april heeft u de lipdub kunnen zien, die wij samen met de
kinderen gemaakt hebben. Inmiddels staat deze ook online op de website
van de school en op Facebook. We merken dat er op Facebook wat
problemen zijn met de muziek. Wij zijn bezig om dit op te lossen.

