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Koningsdag
Meivakantie
GMR vergadering
OR vergadering
Juffrouw Marianne jarig

Alle leerlingen vrij
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20.00 uur
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Groep 6 is dinsdag 24 april op bezoek
geweest in de Laurentiuskerk.
Daar hebben ze een rondleiding/
speurtocht gehad.
Gerard Janssen, de gids, heeft de kinderen
heel veel informatie over de historie van de
kerk verteld.
Het was allemaal heel interessant.
Over een aantal weken gaan we ook een
bezoek brengen aan de moskee.
We zijn benieuwd naar de verschillen.

De meiden uit groep 8 hebben meer dan
hun best gedaan afgelopen zaterdagmiddag
tijdens de regiofinale handbal in de
Salamander. Zij behaalden een prima
derde plaats en kijken met plezier terug op
deze leuke middag.

ezoek Laurentiuskerk groep 6

andbaldames derde

L

eerkrachten

Na de meivakantie keert juffrouw Roxanne
terug in groep 8 na een
zwangerschapsverlof. Juffrouw Marjolein
schuift door naar groep 6 waar zij naast juf
Tonny en juf Susan gaat werken.
Juf Femke heeft afscheid genomen en
grijpt haar kans om op de Achterberg aan
de slag te gaan.
In kleutergroep 1 / 2 A komt juf. Priscilla
van de Kieboom een aantal dagdelen in de
week meewerken met juf. Eva.
In groep 7 zullen we gaandeweg juf José
weer vaker aan het werk zien. Juf Lotte
blijft wel aan groep 7 verbonden.
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euterspeelgroep

iesbosch bezoek groep 7

Afgelopen dinsdag reed de INITIA bus voor
om de leerlingen van groep 7 naar de
Biesbosch te vervoeren voor een dagje
natuur en onderzoek.
Een leerzame dag waar de kinderen met
veel plezier samenwerkten aan o.a.
wateronderzoek en kennis maakten met
een prachtig stukje natuur.
De Foto’s zullen binnenkort op de site te
zien zijn

Wilt u op de hoogte raken van de laatste
ontwikkelingen m.b.t. de start van een
Peuterspeelgroep meldt u dan p.o.
U wordt dan uitgenodigd voor een
informatie ochtend op de Noorderpoort. Op
woensdagochtend 16 mei a.s.

Prettige vakantie!
Bijlage:
- Flyer kunstpodium
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