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MAANDAG 15 APRIL 2019
Eindtoets groep 8

DINSDAG 16 APRIL 2019
WOENSDAG 17 APRIL 2019
EU schoolfruit
Paasbrunch en eieren zoeken

DONDERDAG 18 APRIL 2019
Laatste keer EU schoolfruit

VRIJDAG 19 APRIL 2019
Goede vrijdag: alle kinderen zijn vrij

BIJZONDERHEDEN
Nieuwe leerling: Deze week komt Noah wennen op school. Vanaf 23 april zal ze officieel starten in
groep 5. Welkom Noah en veel plezier gewenst!
Fancy Fair: deze feestelijke dag was een groot succes door de inzet en hulp van ouders, kinderen en
het team, HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE HULP. We zullen jullie zeer binnenkort vertellen wat de
opbrengst is.
Route 8: De kinderen van groep 8 maken maandagochtend de eindtoets onder leiding van juf Pauline.
Schoolplein: De studenten van de Zone College hebben allemaal individueel een ontwerp en moodboard gemaakt. We gaan (met alle geledingen) de ontwerpen en ideeën bekijken om tot één voorstel te
komen.
De Vreedzame School: We zijn momenteel bezig met de lessen die passen bij blok 2 We lossen conflicten zelf op. De kinderen leren in dit blok:
- om een conflict zelf goed op te lossen.
- om win-win oplossingen te bedenken.
- om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
- om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
Op donderdag 16 mei is er een ouderavond in het Dorpshuis "De Planeet". Op deze ouderavond komt
Dennis de Vries (directeur Stichting Vreedzaam) vertellen over het programma De Vreedzame School.
Aanvang is om 19.30 uur.
EU schoolfruit: Op donderdag 18 april wordt voor de laatste keer het schoolfruit aangeboden. Het project EU schoolfruit is dan afgelopen. Willen jullie de kinderen na de paasdagen weer elke dag een pauzehap meegeven?
Paasfeest: Op woensdag 17 april krijgen de kinderen op school een paasbrunch aangeboden i.p.v. een
ontbijt. Jullie kunnen er vanuit gaan dat ze niet meer hoeven te lunchen als ze thuiskomen. De kinderen
gaan vóór de brunch paaseieren zoeken. De kinderen van groep 4, 5 en 6 hebben een Palmpasenstok
mee naar huis gekregen. Tijdens de les van GVO hebben de kinderen hieraan gewerkt. Willen jullie de
stokken weer op school inleveren, zodat we ze volgend jaar weer kunnen gebruiken? Alvast bedankt.
Schoolkrant: In april zal er geen schoolkrant uitkomen. Voor de zomervakantie kunnen jullie wel een
schoolkrant verwachten!
Fonds gehandicaptensport: De oudste kinderen van school hebben collecte gelopen voor de gehandicaptensport. In totaal is er 180,37 opgehaald! Bedankt allemaal!

1 Zie voor actuele en belangrijke data ook de kalender op de website: www.obsklimopschool.nl

