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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Genietend van het heerlijke voorjaarszonnetje zijn we met nieuwe moed na de vakantie weer van
start gegaan.
Welkom. Op maandag 1 maart hebben we weer een aantal nieuwe leerlingen welkom mogen heten
op school. Het zijn in groep 1/2b James en Manu en in groep 1/2c Evelyn en Stijn. We hopen dat jullie
het naar je zin zullen hebben in de groep en wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school.
Lied van de maand. In de maand maart zijn de liederen van de maand als volgt: Lied 634 uit het
Liedboek 2013 ‘U zij de glorie’ en het lied ‘Klap in je handen van blijdschap’ van Jan Visser.
Bag2School. Vanwege alle nog geldende maatregelen hebben we besloten om de kledinginzameling
van Bag2School voorlopig even uit te stellen tot na de herfstvakantie.
W4kangoeorewedstrijd. Tevens zal, vanwege alle gelden maatregelen, ook de
W4kangoeroewedstrijd 2021 anders georganiseerd moeten worden. De wedstrijd zal wel op school
plaatsvinden, maar hoeft dit keer niet persé op 1 dag gemaakt worden. Hoe wij dit organisatorisch
goed kunnen regelen zijn we intern nog aan het uitwerken.
Paasviering. De paasviering zal dit jaar, net als de kerstviering, in de groepen zelf plaatsvinden. De
paaslunch komt te vervallen.
Fietskeuring. Gisteren heeft de fietskeuring plaatsgevonden. Voor de kinderen die er niet konden zijn
zal een nieuwe datum gepland worden.
Agenda:
Donderdag 18 maart t/m
vrijdag 26 maart
Maandag 29 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Woensdag 7 april

W4kangoeroe wedstrijd gr. 5 t/m 8
Verkeersexamen theorie groep 7
Paasviering in de groep
Goede Vrijdag – alle kinderen zijn vrij
2e Paasdag – alle kinderen zijn vrij
Verkeersexamen praktijk groep 7 & 8

Een hartelijke groet, mede namens het team & de directie,

Marianne Krabbendam

