d.d. 13 april 2018
Agenda:
16 april
20 april
27 april
27 april t/m 4 mei
10 en 11 mei
14 t/m 25 mei
16 mei
21 mei
24 mei

Groep 5 t/m 8 meet en greet parasporter
Koningsspelen
Koningsdag leerlingen vrij
Meivakantie
Hemelvaart leerlingen vrij
Projectweken thema: Water!
Schoolkorfbaltoernooi
Pinksteren leerlingen vrij
Presentaties projectweek thema: Water!

Voor schooltijd.

Verjaardagen April

We merken dat veel kinderen voor schooltijd naar
binnen gaan. De afspraak die we hebben is, dat de
leerlingen van groep 3 t/m 8 buiten blijven totdat
de eerste bel gaat.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen zodra ze op
school zijn naar binnen gaan.

April:
29 – Chylène van Trappe

Update vanuit de verkeerscommissie.

In de week van 16 april krijgen wij de laatste
levering van het schoolgruit.

Afgelopen week is de verkeerscommissie weer
bijeen gekomen samen met Margot Blauw van
Veilig Verkeer Nederland. We hebben samen de
resultaten besproken die uit de ingevulde
enquêtes kwamen. Onze volgende stap zal zijn het
maken van een verkeersplan, hier zullen de
resultaten uit de enquêtes in worden verwerkt.
Tot zover! Wanneer er vragen/opmerkingen of tips
zijn kunt u altijd terecht bij Esther Langhout
(moeder van Stan) of bij juf Yvonne.
Oudercontact.
In de week van 23 april t/m 26 april heeft u de
mogelijkheid om met de leerkracht van uw
zoon/dochter in gesprek te gaan.
U kunt een afspraak maken met de desbetreffende
leerkracht:

Schoolgruit.

Op maandag en dinsdag zijn onze zogenoemde
“gruitdagen”. Op deze twee dagen nemen de
kinderen alleen groente of fruit mee voor tijdens
de 10 uur pauze.
Op de woensdag, donderdag en vrijdag is het
onderstaande toegestaan:
Toegestaan Fruit: alle soorten (v.b. kiwi, appel,
aardbeien, ananas)
Rauwkost (tomaat, komkommer, paprika e.d.)
Brood (bruin/volkoren bolletje)
Volkoren knäckebröd
Mueslibolletje
Eierkoek
Drinken: Melk Karnemelk Water.

Wist je dat?

Juf Danielle: d.vanderschilt@detriadewolvega.nl
Juf Afke: a.stoker@detriadewolvega.nl
Juf Martine: m.vanvondel@detriadewolvega.nl
Meester Jacob: j.woudstra@detriadewolvega.nl
Meester Jan: j.sikkema@detriadewolvega.nl
Koningsspelen:
Op 20 april zijn er koningsspelen. Wij hebben een
leuk en gevarieerd sport en spelprogramma voor
de leerlingen. De leerlingen krijgen tussen de
middag een lunch aangeboden. Deze dag is een
broodje dus niet nodig. Een pauzehap moeten de
leerlingen zelf meenemen!

•

... Kiwi's aan een struikachtige klimplant
groeien?

•

... Er ook gele kiwi's bestaan? Die zijn wat
steviger dan groene kiwi’s

Schoolkorfbaltoernooi.

Groente potten:

Op 16 mei doen wij mee met het
schoolkorfbaltoernooi. De leerlingen hebben zich
opgegeven bij de desbetreffende leerkracht van de
klas. Mocht u kind mee doen dan ontvangt u nog
een mail van ons. Wij zoeken ouders die ons
kunnen brengen en halen.

Voor ons moestuintjesproject zijn wij op zoek naar
grote glazen potten. Hebben jullie deze nog thuis?
Neem ze mee. Juf Afke verzamelt de potten.

Mocht u willen rijden dan kunt u meester Jacob
een mail sturen.
j.woudstra@detriadewolvega.nl

Meet en greet parasporter:
Maandag 16 april hebben de kinderen van groep 5
t/m 8 een meet en greet met een paralympische
sporter. Stefan Boersma zal onze school bezoeken.
Stefan heeft meegedaan aan de olympische spelen
van Rio. Hij is keeper in het CP-voetbal team. Wij
hopen op een leuke, leerzame en sportieve meet
en greet.

Aanwezigheid Martine van Vondel en Tineke Schepers
Maandag
Dinsdag
Woensdag
9 april ‘18
10 april ‘18
11 april ‘18
Tineke De Triade
Tineke
Martine De Triade
De Kampingerhof
16 april‘18
17 april‘18
18 april ‘18
Tineke
Tineke De Triade
Martine De
De Kampingerhof
Kampingerhof
Martine De Triade
23 april ‘18
Tineke De Triade

24 april ‘18
Tineke Ochtend
De Kampingerhof.
Middag De Triade.

25 april ‘18
Martine De Triade

Donderdag
12 april ‘18
Tineke
De Kampingerhof
19 april ’18
Tineke Ochtend
De Kampingerhof.
Middag De Triade.

Vrijdag
13 april ‘18
Tineke De Triade

26 april ‘18
Tineke
De Kampingerhof

27 april ‘18
Koningsdag. Start
meivakantie.

20 april ‘18
Tineke Ochtend
De Kampingerhof.
Middag De Triade.

