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nieuwsbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We genieten er met zijn allen van dat de zon schijnt en dat de kinderen weer
heerlijk buiten kunnen spelen. Een aantal lessen wordt hierdoor ook buiten
gegeven! We merken dat het veel kinderen goed doet en ook de sfeer in de
groepen en op school is daardoor positief! We hopen dat u dit thuis ook zo
ervaart!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat de regel “”We helpen elkaar” centraal.
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij
een vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er

regels zijn en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels
en afspraken zijn niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar
helpen vinden we een belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit
thuis onderschrijft. Ook op dit vlak willen we “Samenscholen”
graag in praktijk brengen!
EINDE SCHOOLFRUIT
Deze week hebben we voor het laatst dit schooljaar schoolfruit ontvangen voor alle kinderen.
We vragen ouders/verzorgers daarom vanaf volgende week weer zelf fruit mee te geven aan
alle kinderen. Koek en snoep is niet toegestaan als tussendoortje in de pauze. We zijn een
gezonde en sportieve school en daar hoort een stuk fruit/ groente bij.
Ook voor verjaardag traktaties heeft een gezond alternatief onze voorkeur. 

KUNSTWERK VERLENGDE SCHOOLDAG
Kinderen uit groep 7 van meneer Jorres die deelnamen
aan de verlengde schooldagactiviteit, hebben samen met
meneer Nick van onze school en meneer Thijs van de
LEV-groep een graffiti-werkstuk gemaakt jl. dinsdag. Dit
doek is aan het hek van de voetbalkooi op de
speelplaats gespannen, zodat iedereen het kan
bewonderen. Mooi om te merken dat veel kinderen dit
deden en er vragen over kwamen stellen!
WERKBEZOEK BURGEMEESTER BLANKSMA
AAN SCHOOL
In het kader van de Dutch Technology Week en
het project “Bedrijf in een Doosje” kwam
burgemeester Elly Blanksma woensdagochtend
op werkbezoek in onze PraktijkRijk-groep. Zij
kwam kijken naar wat het project inhoudt en ging
met elk kind hierover in gesprek. Ze was oprecht
geïnteresseerd in wat kinderen vertelden over hun
“Bedrijf in een doosje”.
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