Vrijdag 16 maart 2018

Gastles Tennis
Op dinsdag 20 maart krijgen de kinderen tijdens de gymlessen ’s
middags een gastles van de tennisvereniging uit Dieren. De kinderen t/m
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Tennisles
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groep 6 krijgen na de les een informatie folder mee naar huis en daarin
wordt aangegeven dat uw kind kan deelnemen aan het
schooltennistoernooi. Vanuit de school kunnen er echter geen
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leerkrachten mee om te begeleiden omdat alle leerkrachten die middag voor een



Periode- en ateliersluiting

studiebijeenkomst naar Zwolle gaan. De deelname is geheel vrijblijvend en ook zonder de
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aanwezigheid van ons kan uw kind meedoen. Mocht er belangstelling zijn vanuit de

Belangrijke data:

kinderen dan kunnen uiteraard de schoolshirts gebruikt worden.

19 t/m 23 maart
Week van openbaar onderwijs
Maandag 19 maart
Studiedag groep 1 t/m 8
Alle kinderen zijn vrij

Vooraankondiging Bag2School
Bag2School is een internationaal bedrijf met een groene kijk op de
maatschappij. Zij verzamelen kleding van scholen, instellingen en
verenigingen en keren per kilo een bedrag uit. Twee keer per jaar doen
wij mee aan het inzamelen van gebruikte kleding en op deze manier kan
onze school sparen voor een extraatje. Dinsdag 10 april kunt u uw oude kleding weer
inleveren op school. Woensdag 11 april worden de zakken bij de school in Dieren

Donderdag 22 maart

opgehaald. Dus mocht u en/of uw familie/vrienden overtollige kleding hebben, bewaar

Groep 6/7/8 uit Laag-Soeren gaat

deze voor de inzameling. Ook mensen uit Laag-Soeren kunnen hun overtollige kleding

naar de Schatten van OERR bij het

inleveren op maandag 9 april. Wij zorgen ervoor dat de volle zakken naar Dieren vervoerd

bezoekerscentrum in Rheden
Vrijdag 23 maart

worden. Wat mag allemaal in de zakken: Schone kleding, schoenen per paar en aan elkaar
vast geknoopt of getapet, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, handtassen,
riemen/ceinturen.

Groep 6/7/8 uit Dieren gaat naar de

Periode- en ateliersluiting

Schatten van OERR bij het

Vrijdag 23 maart is alweer onze tweede periode- en ateliersluiting. Iedereen die

bezoekerscentrum in Rheden

belangstelling heeft is hierbij van harte welkom.
Periodesluiting van de kinderen van groep 1 t/m 4 (en 5) is van 11.30 uur tot 12.00 uur.

Periodesluiting groep 1 t/m 4
11.30 – 12.00
Ateliersluiting groep 5 t/m 8
14.00 – 14.30

Deze sluiting vindt plaats in het speellokaal.
De ateliersluiting van de kinderen van groep 5 t./m 8 is van
14.00 uur tot 14.30 uur. De kinderen die in deze periode
theaterlessen hebben gehad sluiten deze af in het theaterlokaal.
De andere kinderen sluiten het atelier af in de lokalen bij de
hoofdingang en zal gestart worden in het lokaal van groep

Dinsdag 27 maart

6/7/8.

Juf Faisca is afwezig, juf Nicolien
komt invallen
Donderdag 29 maart
Groep 1/2 les mediawijsheid
“Mus op ’t net”

Paasactiviteit vrijdag 30 maart
In Dieren gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 voor een leuke
paasactiviteit naar het bos. Ook als het een beetje regent laten wij
deze activiteit doorgaan. Zorgt u ervoor dat uw kind goede
schoenen en een jas aanheeft die past bij de

Vrijdag 30 maart
Paasactiviteit
Volgende nieuwsbrief:
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weersomstandigheden?

