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Studiedag 5 maart a.s.

Fusie De Driehoek/OBS Mildenburg.

Maandag 5 maart a.s. is er een gezamenlijke studiedag voor
de teams van de Mildenburg en de Driehoek. De leerlingen
hebben dus een extra dagje vrij na de voorjaarsvakantie. De
studiedag zal in het teken staan van sociaal/emotioneel
leren.
Dinsdag 6 maart a.s. verwachten we alle leerlingen weer
terug op school (08.30 uur).

Vandaag ontvangt u weer een
Nieuwsbrief met de laatste
ontwikkelingen omtrent de
fusieplannen tussen De Driehoek en
OBS Mildenburg.

Schoolvoetbaltoernooi
In maart worden weer de jaarlijkse schoolvoetbaltoernooien gehouden. Er zijn
wedstrijden voor de jongens- en meisjesteams van gr 5/6 en 7/8. Veel kinderen
hebben zich opgegeven om mee te doen.
De teams van gr 7/8 spelen op 21 maart en de teams van groepen 5/6 spelen
op 4 april. Waar de toernooien worden gehouden is nog niet bekend.
We zijn nog op zoek naar enthousiaste coaches die de teams willen begeleiden
op de woensdagmiddagen van de toernooien. Vindt u het leuk om te helpen?
Geef u dan op bij de leerkracht of bij Esther de Fuijk.

Paasviering donderdag 28 maart.
Op deze dag draaien we een continurooster, de kinderen zijn om 14.00 uur uit. Onze ouderraad zorgt
voor een lekkere paaslunch, ook voor bord, beker en bestek wordt gezorgd.
Voor deze feestdag zijn we nog op zoek naar hulpouders die kunnen helpen bij de paas-workshops en
de speurhazentocht. U kunt zich opgeven per mail : ORMildenburg@gmail.com , inschrijven op school
of het papieren strookje inleveren bij de overblijftafel.
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Activiteiten Stichting Push
voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie
organiseert Stichting Push
diverse activiteiten voor
kinderen in diverse
leeftijdscategorieën.

De kunstweken.
Door de hele school zijn de kinderen bezig met kunst.
De kinderen krijgen de opdracht te schilderen in de stijl van
een bekende kunstschilder.
Hiernaast ziet u op de foto een aantal kunstwerken à la van
Gogh geschilderd door de kleuters.

Groep 6/7 aan de slag met een aardrijkskunde quiz.
Resultaten zijn direct te zien op het digibord.
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Vakantierooster 2018-2019
Voor het vakantierooster van het schooljaar 2018 -2019
verwijzen wij u naar de website van Onderwijsgroep
PRIMOvpr (https://www.primovpr.nl/vakantieregeling/).
De data worden onder voorbehoud verstrekt. Wijzigingen
kunnen mogelijk zijn. De regio Rijnmond wijkt af van het
advies van het Ministerie van OC&W.

Kamp groep 8 komt dichterbij. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Groep 8 gaat op meerdaagse schoolreis van maandag 26 t/m donderdag 29 maart naar
Buitenhuis Teteringen, www.buitenhuisteteringen.nl.
De kosten voor deze schoolreis zijn begroot op € 110,- per leerling. De school stelt u in de
gelegenheid het bedrag in drie termijnen te voldoen. U kunt deze storten op NL22 RABO 0350
2231 06 t.n.v. O.B.S. Mildenburg. Vermeldt u alstublieft bij de overschrijving de naam van uw
zoon/dochter. T.z.t. zult u over deze reis verder geïnformeerd worden.

