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Paasvakantie beide locaties.
Van vrijdag 3 april t/m maandag 6 april hebben de kinderen paasvakantie! Dinsdag 7 april wordt iedereen
weer op school verwacht.
Grappen in de groep locatie Boswijk.
Oh oh wat had meester Tonny een lol vanmorgen, hij heeft de leerlingen van groep 6 even lekker voor de gek
gehouden! Hij had voor iedereen een topo-toets klaargemaakt en zei dat ze vanmorgen een toets hadden…
dát was schrikken! Totdat bleek dat het een 1 april grap was! Wat een opluchting!
In groep 3,4,5 en 7 gingen de juffen/meester een mooie groepsfoto met de kinderen maken…toen de foto was
gemaakt, verschenen er allemaal apen op het beeld…dat was ook een mooie 1 april grap!
In groep 8 werd juf Iris door de leerlingen ‘beetgenomen’…haar stoel was in één keer verdwenen én ze zat
zomaar opgesloten…wat een schrik! Gelukkig was het een 1 april grap!
Projecten leerlingen groep 6 locatie Boswijk.
Scoor een boek (door Joyce).
We hebben een boekenproject en die heet: SCOOR EEN BOEK! Elke keer als je een boek had gelezen, moest
je in je logboekje het boek opschrijven en een sticker plakken. We hebben al 151 stickers! Het is superleuk!
Over de tong (door Thomas).
We moesten allemaal proefjes doen en we hadden 7 groepjes. We moesten dingen klaarmaken en alles
proeven. En we gingen ook steeds doordraaien per groepje. Ik vond het wel leuk!
Kraak de code (door Timo).
We hadden een kluis met een cijferslot. Elke keer als je een boek had gelezen, moest je een strookje halen bij
meester. En welk boek je had gelezen, moest je in een boek schrijven. En met 15 strookjes kon je de kluis
openen. Het was leuk!
Gezocht…een weegschaal! Locatie Boswijk.
Voor de kleuters zoeken we een ouderwetse (analoge) personenweegschaal. Wanneer u eentje heeft en hem
niet meer gebruikt, zou u ons er heel blij mee maken want die van ons is stuk. U mag hem inleveren bij juf Nina.
Ook voor groep 5 zouden we graag een weegschaal in de groep hebben, daar wordt de weegschaal als
lesmateriaal voor het “meten en wegen” gebruikt. In groep 5 maakt het niet uit of het een analoge of een digitale
weegschaal is! Hiermee zou u juf Bener erg blij maken!
Bezoek muzikale voorstelling groep 5 locatie Boswijk.
Op dinsdagmiddag 7 april gaat groep 5 naar een muzikale voorstelling: ‘zus van Mozart’! Het gaat over het
leven in en naast de spotlights. We vertrekken ‘s middags om 13.10 uur en gaan er met auto’s naartoe.
De kinderen worden deze middag om 13.00 uur op school verwacht. We zijn onder schooltijd weer terug.
Ouders die rijden, alvast bedankt!
Muziekoriëntatie-ochtend groep 4 locatie Boswijk.
Op vrijdagochtend 10 april, gaan de kinderen van groep 4 (Boswijk), naar Het Kielzog (Kerkstraat 38a).
Zij zullen daar kennismaken met diverse muziekinstrumenten. De kinderen moeten om 8.20 uur in de klas zijn
en vertrekken om 8.25 uur. De ochtend is om 11.30 uur afgelopen. Het kan zijn dat de kinderen iets later bij
school terug zijn. Geeft u uw kind fruit en drinken mee, in een tasje, voorzien van naam! Vervoer is geregeld.

Djembé lessen groep 7 locatie Vosholen.
Vrijdag 10 en 17 april gaan de leerlingen van groep 7 locatie Vosholen naar het Kielzog om twee workshops
Afrikaanse djembé te volgen. Deze lessen beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer een uurtje. Om 11.30 uur
lopen wij weer naar school.

Koningsspelen, Koningsdag en meivakantie beide locaties.
Vrijdag 24 april worden op school de Koningsspelen gehouden. Maandag 27 april is het Koningsdag en is
iedereen vrij! Dinsdag 28 april wordt iedereen weer op school verwacht. Maandag 4 mei begint de meivakantie
t/m vrijdag 15 mei. Iedereen wordt maandag 18 mei dan weer op school verwacht.

Avond4daagse 2015 beide locaties.
In de week van 18 mei t/m 22 mei is de avond4daagse. Dit is de week na de meivakantie!
U kunt zich alléén op de volgende dagen opgeven:
- Dinsdagmiddag 7 april 13.15 uur.
- Woensdagmorgen 8 april 08.30 uur.
I.v.m. opgave bij de centrale avond4daagse, zijn dit echt de enige mogelijkheden.
Graag noteren in uw agenda!
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen hebben al een mooi bedrag gespaard voor het schoolreisje! Op de locatie Boswijk kunnen de kinderen
iedere maandagmorgen bij juf Gea (van de administratie) aan de grote blauwe tafel schoolreisgeld inleveren. Op de locatie
Vosholen kan er gespaard worden bij de eigen leerkracht. Het bedrag mag ook gestort worden op IBAN nummer:
NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 3 en 4:
Groep 5 en 6:
Groep 7:
Groep 8:

Kosten: €22,50. Datum locatie Vosholen: dinsdag 2 juni / datum locatie Boswijk: donderdag 4 juni,
naar Familiepark Nienoord .
Kosten: €32,50. Datum beide locaties nog niet bekend. Naar het Kameleondorp in Terherne.
Kosten: €60,=. Datum locatie Boswijk: van 15 t/m 17 juni, datum locatie Vosholen: 17 t/m 19 juni
naar de Baldwinhoeve in Eext.
Kosten €100,=. Datum beide locaties: van 22 t/m 26 juni, naar Schiermonnikoog.

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles.
Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, schoolreisjes) zijn voor steeds meer
mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere
bijstand of een andere voorziening.
Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de
mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met invullen van formulieren.
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
• met een laag inkomen
• woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd/werkzaam is
• die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of
een andere regeling
• die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen
Op school zijn folders met informatie aanwezig, vraag er gerust naar!

