12 maart 2019

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Verkeersexamen groepen 7
Ook dit jaar zullen de leerlingen van de
groepen 7 het theoretische en praktische
verkeersexamen doen. Het theorie-examen
wordt gehouden op donderdag 4 april a.s..
De datum voor de fietskeuring is dinsdag
16 april a.s..

Schoolvakanties 2019-2020
De vakanties voor het schooljaar 2019-2020
zijn inmiddels bekend en gepubliceerd op
onze website onder het kopje Informatie ->
Vakanties. Onze jaarkalender voor het nieuwe
schooljaar volgt later.

1 April viering
Op vrijdag 29 maart a.s. mogen de kinderen van de groepen 1
t/m 3 in hun 1-Aprilkleding naar school komen. Die ochtend zullen zij met elkaar ouderwetse spelletjes doen en zullen de Geuzenkinderen op school komen om dans en zang te laten zien.
Op maandag 1 april a.s. zijn alle kinderen vrij in verband
met de 1 April viering in Brielle.
Nieuwsgierig wat het inhoudt of wat waar te doen is die dag?
Neem dan een kijkje op www.1aprilbriell.nl.
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Koningsspelen
In verband met Goede Vrijdag en de meivakantie zullen
de Koningsspelen dit jaar plaatsvinden op vrijdag 12
april a.s.. En natuurlijk kunnen we daarvoor de hulp van
ouders heel goed gebruiken! Aanstaande donderdag zult
hiervoor per e-mail een brief met informatie ontvangen.
Vindt u het leuk om die dag te komen helpen? Dan kunt
u zich als volgt inschrijven:

Óf via het inschrijfformulier

Óf via e-mail koningsspelen@sintleonardusschool.nl

Óf via de intekenlijst bij de klas van uw kind
Graag inschrijven via 1 van deze mogelijkheden, anders krijgen we dubbele inschrijvingen!
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1 April viering

Groepen 1 t/m 3

Vrijdag 29 maart

1 April

Alle groepen vrij

Maandag 1 april

Theorie Verkeersexamen

Groepen 7

Donderdag 4 april

Palmpasenviering

Alle groepen

Donderdag 11 april

Koningsspelen

Alle groepen

Vrijdag 12 april

Fietskeuring

Groepen 7

Dinsdag 16 april

IEP Eindtoets

Groepen 8

Dinsdag 16 april en
woensdag 17 april

Paasontbijt

Alle groepen

Donderdag 18 april

Meivakantie (incl. Koningsdag, Alle groepen vrij
Goede Vrijdag en Pasen)

Vrijdag 19 april t/m
vrijdag 3 mei

