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Juf Miranda
Juf Miranda komt vanaf maandag 19 april weer op school werken. Ze heeft er heel veel zin in!
Inmiddels heeft zij haar vaccinatie gekregen. Juf Miranda werkt de komende tijd ook op de vrijdagen,
totdat juf Nanda weer terug is. Voor de donderdagen vragen we een invaller aan.
Dat betekent dat Juf Lisette op maandag en dinsdag weer voor groep 1/2A staat en op de vrijdagen
voor groep 3/4. Juf Petra is nu de hele week aan het werk, maar vanaf de week van 19 april werkt juf
Petra weer op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Juf Hilde heeft een nieuwe baan
Vanaf maandag 10 mei gaat juf Hilde werken op CBS de Roemte als intern begeleider. Dat betekent
dat zij geen les meer geeft aan groep 4A op maandag en dinsdag. Wel blijft juf Hilde op donderdag en
vrijdag bij ons op school werken als intern begeleider. Wij wensen juf Hilde veel succes met haar
nieuwe baan!

Nieuwe juf in groep 4A
Vanaf 10 mei, de maandag na de meivakantie, start juf Sjakkelien Tilma in groep 4A. Zij neemt de
werkzaamheden van juf Hilde over. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich aan jullie voorstellen.
Juf Sjakkelien is gisteren al bij ons gestart op school. Op woensdag verzorgt zij de extra handen in
de klas.

IEP eindtoets groep 8
Op dinsdag en woensdag 20 en 21 april is er voor groep 8 de
IEP toets. De IEP toets duurt twee dagdelen. De IEP toets is
ter ondersteuning van de verwijzingen naar het voortgezet
onderwijs. Wij wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes
toe!!

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. Vanwege corona is de
invulling van de ochtend anders dan anders. We beginnen deze
ochtend met een ontbijt. Alle leerlingen nemen zelf een ontbijt mee
van huis. De kinderen die willen, mogen in het rood, wit, blauw of
oranje gekleed naar school komen.
Programma van deze ochtend:
Koningsontbijt.
Koningsactiviteit in de gymzaal of in het speellokaal.
Koningsdans uitvoeren in de klas - Kinderen voor Kinderen - Zij aan
zij (Officiële Koningsspelen videoclip) - YouTube
Koningsquiz – petje op en petje af in de klas.
We gaan er een leuke ochtend van maken!

Musicaluitvoering groep 7/8 en 8
Woensdag 23 juni en donderdag 24 juni gaan de groepen 8a en 7/8b hun
jaarlijkse musical opvoeren.
Hopelijk laten de maatregelen het toe dat u allen van deze voorstelling kan
komen genieten.
Voorlopig is dit onder voorbehoud van alle Covid ontwikkelingen of
eventuele aanvullende eisen.
Wij zijn hoopvol gestemd en gaan met de leerlingen na de meivakantie
flink repeteren om er weer iets moois van te maken.

Doekoe scholenactie Coop
De Doekoe scholenactie van Coop is terug!
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei kan er weer worden
gespaard voor sport- en spelmaterialen bij de Coop.
Klanten van Coop ontvangen Doekoe-munten bij aankoop van
diverse producten. In de winkel kunt u de munten doneren aan onze
school/Olingertil.

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen liggen op de tafels in de centrale hal tot aan de meivakantie. De vrijdag
voor de meivakantie worden alle kleren die er dan nog liggen, naar de Humanitasbak gebracht.

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

