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AGENDA : 

 3 april: 
Goede Vrijdag  

alle kinderen vrij 

 6 april: 
2e Paasdag 

alle kinderen vrij 

 7 april: 
Start thema Ruimte 

 7 april: 
Deze week luizencon-
trole 

 17 april: 
volgende nieuwsbrief 

 30 april: 
Afsluiting thema  
van 8.30-9.00 uur door 
de groep van Willeke 
en Ellen 

 30 april: 
Juffendag  

 

REGEL VAN DE MAAND  

APRIL 

 

 

 

 

 

Montestory 

Voor onze te ontwikkelen eigen Glossy: werktitel: “de Montestory” zijn we 
op zoek naar sponsors. Als u interesse heeft kunt u zich melden bij Bert 
Dijksman. 
 

Verkeerssituatie voor de school 

Wij vragen wederom uw aandacht voor het verkeersgedrag rondom de 
school. Er ontstaan gevaarlijke situaties doordat er dubbel geparkeerd 
wordt waardoor er onoverzichtelijke situaties ontstaan voor kinderen die  
oversteken. Wij vragen u de verkeersregels in acht te nemen. 
Wij zullen de wijkagent vragen om regelmatig controles uit te voeren. 
 

Oproep broertjes en zusjes 

Inmiddels zijn we al weer bezig met de groepsindeling voor het volgende 
schooljaar. Heeft  u een kind dat volgend schooljaar naar school moet en 
heeft u haar/hem nog niet aangemeld, doet u dat  dan alstublieft zo snel 
mogelijk zodat wij daar rekening mee kunnen houden. 
 

Avondvierdaagse 

Er zijn 2 ouders die de organisatie van de avondvierdaagse op zich gaan  
nemen. De brief voor de inschrijving komt spoedig naar u toe.  

 

Afsluiting thema Flora en Fauna en Lentefeest  

Afgelopen vrijdag was het weer een geweldige dag op de Kemphaan. De 
kinderen hebben genoten van alle activiteiten. Er was o.a. yoga, knutse-
len, sportactiviteiten en de dieren bezoeken in de stal.  
De bovenbouwkinderen hebben een heerlijke lunch verzorgd op mooi ge-
dekte tafels. 

We willen alle hulpouders hartelijk bedanken voor hun inzet. Mede na-
mens hun hulp is deze dag fantastisch verlopen. 

  

 

LOCATIE  
PARKWIJK 
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Grote rekendag 

Vandaag hebben we de Grote Rekendag gehouden met de hele school. De kinderen hebben op een to-
taal andere manier kennis gemaakt met rekenen. Ze waren allemaal erg enthousiast. 
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INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET 6 APRIL A.S. 


