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In deze nieuwsbrief:

Wist u dat...?
Verjaardagen
inde vaka

belangrijke data
Beste ouders/ verzorgers,
Wist u dat…
… We weer in de prijzen zijn gevallen, tot nu toe, bij
het schoolvoetbaltoernooi? En wist u ook dat er weer
mooi sportief spel gespeeld is door onze kanjers?
De meiden van groep 7/8, de jongens van groep 5/6 en
de jongens van groep 3/4 zijn derde geworden. De
jongens van groep 5 zijn tweede geworden en de
meiden van groep 5/6 zijn zelfs eerste geworden! Wat
geweldig!!! Fijn om te zien dat de kinderen zoveel
plezier samen beleven. Er zijn nog twee
woensdagmiddagen met schoolvoetbal te gaan, zet ‘m
op jongens en meisjes!
…de leerlingen van groep 7 aankomende vrijdag
theoretisch verkeersexamen hebben? Er is de
afgelopen tijd veel geoefend dus dat zal wel goed
komen! 7 Mei is het praktisch verkeersexamen waarbij
de leerlingen op de fiets examen zullen doen.

Wie is er jarig?
1-4

14-4

Abdulmalik 6 jaar
Thaizaro

5 jaar

Enes

9 jaar

Van harte gefeliciteerd!!!

…Wist u dat
…De leerlingen van groep 7/8 op 10 april weer op
Jinc stage gaan? Ze zullen op bezoek gaan bij
mensen in de bouw, bij het bedrijf Swissport en bij
Loogman carwash. Ik ben benieuwd naar de
verhalen en ervaringen!

Belangrijke data komende
periode
Check ook onze DigiDuif agenda!
2-4
•

Ouderavond over games
en social media
19:30-21:30

•

Schoolvoetbaltoernooi
Jongens 7/8 en meisjes
3/4

…Vishant en Viêt op 6 april meedoen aan het
schaaktoernooi in Nieuw Vennep?
… Aanstaande dinsdag 2 april een ouderavond op
school is over games, social media en kinderen.
Hoe maak je op de juiste manier afspraken met je
kind over het gamen en wat moet je weten over
je kind op social media. De ouderavond wordt
verzorgd door de heer Bamber Delver, een
expert op het gebied van deze zaken. Uit ervaring
weten wij dat dit een zeer nuttige avond voor u
is. We hopen, voor onze leerlingen, dat er veel
ouders aanwezig zullen zijn.

3-4

10-4
•

Schoolvoetbaltoernooi
Finale j/m 7/8

Alvast vooruit kijken:

We starten om 19:30 en het duurt tot 21:30, met
tussendoor een pauze.

18-4
•
•

Paasontbijt
Alle leerlingen 12 uur uit.

Meivakantie 19-4 t/m 5 -5
6 -5

Met vriendelijke groet, namens het team,

Susanne Pedersen.

•

Studiedag alle leerlingen
vrij.

