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Agenda tot eind mei:
Vr 7 april
Woe 12 april
Do 13 april
Vr 14 – 17 april
Di 18 en do 20 april
Di 18 en woe 19 april
Do 20 april
Vr 21 april
Za 22 april t/m zo 7 mei
Ma 8 mei
Ma 15 mei
Di 16 mei

Woe 17 mei
Do 25 en vr 26 mei
Woe 31 mei

Rapport komt mee naar huis
Paasviering op school
Studiedag, leerlingen vrij van school
Paasweekend , leerlingen vrij
Wim Smit, project leider fusietraject op school aanwezig
Groep 8 heeft IEP-eindtoets
Groep 8 op excursie naar de Biberbunker
Koningsspelen
Meivakantie
Weer naar school.
Start fase 2 schoolplein: “In drie stappen het bos in!”
Inspiratieavond voor ouders: Hoe houd ik de regie? Hoe versterk ik
(als ouder) het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van
mijn kind? (locatie: De Man, Oostvoorne)
Schoolfotograaf komt.
Hemelvaart: leerlingen vrij van school
Groep 7 heeft het praktisch verkeersexamen

Paasfeest
Woensdag 12 april vieren we het jaarlijkse paasfeest op
school.
De schooltijden deze dag zijn van 8.30 tot 12.00 uur.
We starten de dag met een lekker Paasontbijt, het ontbijt
wordt geheel verzorgd door onze ouderraad, de kinderen
hoeven die dag niets mee te nemen, voor al het eten,
drinken, bestek, borden enz. wordt gezorgd.
Er staan deze ochtend allerlei paas- workshops en een
speurtocht op het programma. Zoals altijd heeft onze
ouderraad deze feestdag weer tot in de puntjes voorbereid.
We zien dan ook uit naar een gezellige dag.
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Voorlichting Tweede Wereldoorlog
Dinsdagmiddag 11 april zal Harold Nobles komen vertellen over de Tweede Wereldoorlog en over het
belang van opgroeien in vrede. Hij zal zijn verhaal vertellen voor de groepen 7 en 8.
Voor de 4 mei herdenking in Oostvoorne zijn we nog op zoek naar een leerling (een vrijwilliger) die een
eigen gedicht ter plaatste wil voordragen.

Excursie groep 8
Donderdag 20 april staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog voor groep 8. Zij gaan dan een kijkje
nemen in de Biberbunker. De leerlingen en de meester krijgen een rondleiding van Jos Gouman.
In de middag zullen de leerlingen een modelbouw voertuig bekend uit de Tweede Wereldoorlog in elkaar
knutselen onder leiding van een aantal vrijwilligers waaronder ook weer Jos Gouman. We hopen op een
interessante dag.

Koningsspelen vrijdag 21 april 2017.
Vrijdag 21 april is het weer zover. Dan zijn er de jaarlijkse Koningsspelen.
De schooltijden zijn die dag van 8.30 – 12.00 uur. We starten die dag met
een gezamenlijk ontbijt en hierna spelen de groepen 1 t/m 4 allerlei
koningsspelletjes en de groepen 5 t/m 8 gaan verschillende sporten
beoefenen.
Voor de groepen 1 t/m 4 komt er speciaal een dansdocent van Studio 7 naar
school om een dans workshop te geven. Groepen 5 t/m 8 gaan na het
ontbijt op de fiets naar OVV om daar te voetballen, fietsen daarna naar de
Meander om daar te gaan zwemmen. Vanaf het zwembad fietsen ze weer
door naar de tennisbanen om tenslotte weer terug op school te eindigen.
Om 12.00 uur is het programma afgelopen en begint de meivakantie.
We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen die dag bij de groepen
1 t/m 4 en ouders die mee kunnen fietsen met de groepen 5 t/m 8. Als u
wilt helpen kunt u zich opgeven bij de leerkrachten. Dat zouden we erg
waarderen!
NB. Voor het ontbijt wordt gezorgd, daar hoeft uw kind dus niets voor mee
te nemen. Echter voor tussendoor gelieve wel iets te eten en te drinken
meegeven!

