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Nieuwsbrief 5

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
* Agenda
* Vakantierooster 2017 - 2018
* Helpende handen
* Onze jarigen in april en mei
* Koningsdag vrijdag 21 april
* Lied van de maand
* Vragenlijsten oudertevredenheid
* Gezonde school, gezonde voeding
* Zwemkampioenschappen
Agenda : de belangrijkste data
donderdag 13 april
14 en 16 april
vrijdag 21 april
24 april t/m 5 mei
25 en 26 mei
maandag 5 juni
12 t/m 16 juni
maandag 12 juni
vrijdag 30 juni
week van 3 juli
woensdag 12 juli
donderdag 13 juli
vrijdag 14 juli
17 juli t/m 25 augustus

dit schooljaar
: Paaslunch
: Goede Vrijdag, 2e Paasdag
: Koningsdag / sportdag
Groep 1 t/m 4 om 12 uur vrij !!
: Meivakantie
: Hemelvaartsdag
: 2e Pinksterdag
: Schoolkamp groepen 7 en 8
: Schoolreisjes groepen 1 t/m 6
: studiedag team (kinderen vrij)
: 10 minuten gesprekken
: musical groep 8
: spelletjesdag
: opruimdag ( kinderen vrij)
: Zomervakantie

De agenda wordt elke nieuwsbrief geactualiseerd. De laatste agenda is altijd leidend.
Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
G Vrijdag/2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 16-10 - vr 20/10
ma 25/12 - vr 05/01
ma 19/02 - vr 23/02
vr 30/03 – ma 02/04
ma 23/04 - vr 04/05
do 10/05 – vr 11/05
ma 21/05
ma 09/07 – vr 17/08

Helpende handen
We zijn erg blij dat er weer nieuwe ouders meewerken in de Activiteitencommissie en bij
de natuurouders. De natuurouders kunnen best nog enkele helpende handen gebruiken.
En ook het formulier bij de ingang met uw naam om de was een keer mee te nemen
bevelen we graag aan. Vele helpende handen maken licht werk!
Onze jarigen in april en mei
April
6 april
8 april
11 april
12 april
15 april
17 april
24 april

Jédidja Nieuwenhuijse
Tess van Waarde
Jasmijn Abbink
Cindy Bruijnooge
Amy Veerhoek
Sanne Jimkes
Raylee Vrolijk

Mei
8 mei
9 mei
14 mei
21 mei
22 mei
25 mei
25 mei
26 mei

Lauran Huissen
Hazael Asghar
Sjoerd Bommeljé
Luca Stam
Sem Dekker
Siep Voet
Lars Boonman
Isabelle Meijboom

Koningsdag vrijdag 21 april
Koningsdag is al enkele jaren een feestje met een Koningsontbijt, spelletjes voor de
groepen 1 t/m 4 en de sportdag voor de groepen 5 t/m 8.
Het programma :
08.30 uur
09.30 – 12.00 uur
De groepen 1 t/m
0.830 – 14.00 uur

Koningsontbijt in alle groepen
Spelletjes voor de groepen 1 t/m 4.
4 zijn om 12 uur vrij !!
Koningsontbijt en sportdag in Kapelle voor de groepen 5 t/m 8

Voor de sportdaggroepen zoeken we nog enkele begeleid(st)ers. Als u mee wilt
helpen horen we dat graag !!
Lied van de maand
April
Daar juicht een toon
Mei
lied 923 Het mosterdzaadje
Juni
lied 8b Zie de zon zie de maan
Vragenlijst oudertevredenheid
Alpha scholengroep houdt tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder ouders,
leerkrachten en leerlingen. Daartoe wordt dan een vragenlijst uitgezet. U ontvangt eerst
een inlogcode en daarna een mail dat de vragenlijst openstaat. In week 14 en 15 kunt u
deze lijst invullen. We stellen uw medewerking erg op prijs.
Gezonde school
Donderdag 23 maart sloten we het project : “De gezonde school” samen af.
Leuk dat we zo actief bezig konden zijn en dat veel ouders een kijkje
kwamen nemen. Natuurlijk stopt het nu niet.
We gaan weer verder met de tuin, blijven aandacht besteden aan
bewegen en aan gezonde voeding. U kunt daarbij helpen
door ook gezonde voeding mee te geven aan de kinderen.
En natuurlijk genieten we nog steeds van het schoolfruit,
dat elke week gretig aftrek vindt.

Zwemkampioenschappen voor de Kapelse scholen
Op woensdagmiddag 29 maart gingen we met 14 kinderen onze school
vertegenwoordigen bij de zwemwedstrijden voor de Kapelse scholen.
We konden mee doen met 2 estafetteploegen: De Oosterscheldezwemmers en de
Wemeldingse spetters. We hadden ook nog 2 reseverzwemmers.
Iedereen zwom ook nog 2 keer individueel vrije slag en rugslag.
De kinderen van groep 7/8/ 50 meter en de anderen 25 meter.
De kinderen deden allemaal heel goed hun best en dat resulteerde in een 12e en een 7e
plaats. Iederen kreeg een medaille.
Wat zijn we trots op Céline, Dylan, Leon, Tamara, Tess, Juliënne, Fréderique, Bram,
Sanne, Niels, Sigrid, Nanda, Merel en Thom! Jullie hebben het super gedaan.
Moe maar voldaan gingen we om 4 uur weer terug naar huis. Alle ouders hartelijk dank
voor jullie hulp en support, want zonder jullie was het allemaal niet zo soepel verlopen.
Juf Mappy

Met vriendelijke groet,
Team C.B.S. de Hoeksteen

.

