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Belangrijke data
5 mei
8 mei
17 mei
22 t/m 26 mei
31 mei
31 mei
5 juni
6 juni
6 t/m 8 juni
9 juni
12 t/m 16 juni
19 t/m 30 juni
28 juni

Jaargang: 2016-2017

Bevrijdingsdag, de kinderen zijn vrij
MR vergadering, aanvang 19.00 uur
Dodehoek les voor groep 7
Hemelvaartvakantie, de kinderen zijn de hele week vrij
Dodehoek les voor de groepen 7/8 en 8
Schoolkorfbaltoernooi, van 13.30 tot 17.30 uur op sportpark de Verbinding
2e pinksterdag, de kinderen zijn vrij
Schoolreis voor de groepen 1 t/m 7
Kamp groep 8
Groep 8 is vrij
Avondvierdaagse
Toetsweken
MR vergadering, aanvang 19.00 uur

Jaarkalender
In de jaarkalender die u aan de start van het schooljaar heeft ontvangen, worden vrije dagen voor de kinderen
met rood aangeduid. Oplettende ouders hebben ons erop geattendeerd dat maandag 15 en dinsdag 16 mei
ook roodgekleurd zijn.
Dit zijn echter gewone schooldagen, de kinderen zijn dus niet vrij!

Schoolfruit
De periode van schoolfruit zit er op. Vanaf 17 april zal er geen gratis schoolfruit meer geleverd worden.
Veel kinderen vinden dit jammer. Wij vragen daarom ouders om op dinsdag, woensdag en donderdag zo
mogelijk fruit aan hun kinderen mee te geven. In de bijlage vindt u een brief hierover, deze is in samenspraak
met de MR opgesteld.

Schoolfoto’s
Dinsdag 2 mei krijgen de leerlingen de foto inlogkaarten met daarop de portretfoto van uw kind(eren) mee.
Vanaf dit moment kunt u online bestellingen plaatsen. Bestelt u binnen 10 dagen, dan is de groepsfoto gratis!

Bezoek Rijksmuseum
6 april hebben de kinderen van de groepen 4/5 en 5 een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum.
Zij werden door een touringcar opgehaald en naar Amsterdam gebracht. Bij het museum aangekomen,
stonden er 4 gidsen klaar, die de kinderen meenamen op een tocht door het museum. Van VOC schip tot de
Nachtwacht, alles hebben we bekeken en de bijbehorende verhalen aangehoord.
Moe, maar veel informatie rijker, reed de bus om 13.30 uur weer terug naar school.

Fietscontrole groep 7
Binnenkort staat het praktisch verkeersexamen voor groep 7 op het programma.
De vader van Marieke uit groep 7 kwam met een leuk initiatief, hij wilde alle fietsen van de leerlingen uit groep
7 controleren en eventuele kleine aanpassingen aan de fietsen doen. Ondanks het druilerige weer, kwamen
alle fietsen aan bod.
Vader van Marieke, heel erg bedankt!!!

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april hebben alle groepen van de Krullevaar meegedaan aan het koningsontbijt en de
koningsspelen. Voor groep 7/8 waren er activiteiten in de gymzaal, groep 5/6 was op het sportpark de
Verbinding en de groepen 1 t/m 4 konden allerlei spellen op het schoolplein doen.
Het weer was ons gunstig gezind en mede dankzij de hulp van vele ouders verliep de ochtend succesvol!

Nieuws van peuterspeelzaal Muurmeesterstraat
Het is volop lente op onze peuterspeelzaal. Er werden plantjes in het tuintje gezet en ook kwamen fleurige
bloemetjes uit hun bol. De ramen versierden de kinderen met “gras” en tulpen.
Verder werden wat bibberende schapen met wol voorzien.

……er liggen bolletjes in de grond te slapen…… …..en tulpen aan het raam…..

…schaapje, schaapje, heb je mooie wol

OP DE FOTO….wat spannend!

Voor de Pasen hielpen alle ouders actief mee een leuk paasbakje te maken en te versieren.
Het was een gezellige drukte!
Fijne meivakantie en tot volgende maand,
Margret van Assen
Leidster peuterspeelzaal Muurmeesterstraat

