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Verkeersexamen groep 7
Ook dit jaar zullen de leerlingen van groep 7
het theoretische en praktische verkeersexamen doen. Het theorie-examen wordt
gehouden op maandag 30 maart a.s..
De datum voor de fietskeuring is dinsdag
14 april a.s..

1 April viering
Op dinsdag 31 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 woensdag 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.1aprilbrielle.nl.
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Algemene Ledenvergadering Ouderraad
Op donderdagavond 19 maart a.s. zal de Ouderraad haar Algemene
Ledenvergadering houden. Deze vindt plaats op het kleuterplein in
onze school van 20.00 tot 20.30 uur.
Alle ouders zijn van harte welkom om deze vergadering bij te
wonen. Inloop met koffie is vanaf 19.45 uur.

Duurzaamheidsproject
Van 10 tot 26 maart a.s. zullen we in de groepen aan de slag gaan
met een duurzaamheidsproject. Sinds enige tijd hebben wij als school
zonnepanelen en led-verlichting. Met dit duurzaamheidsproject willen
we de leerlingen bewust maken van duurzaamheid en waar mogelijk
gedragsverandering teweeg brengen. Duurzaam omgaan met energie
heeft de grootste kans van slagen als onze jongste generatie dit vanzelfsprekend vindt.
Het programma van dit duurzaamheidsproject heet Wattson’s Lab. De
Wattsons, slimme onderzoekers gespecialiseerd in duurzaamheid,
komen naar onze school met hun eigen laboratorium. In dit lab leren
en ontdekken de leerlingen op een leuke en prikkelende manier via allerlei opdrachten
over afval, energie, eten & drinken en water.
Op donderdag 26 maart a.s. om 11.00 uur vindt op het schoolplein de afronding en eindpresentatie plaats van dit project. U bent allen uitgenodigd om dit te komen bekijken!

Donald Duck Junior gevraagd
Zijn er leerlingen die thuis geabonneerd zijn op de Donald Duck Junior en
deze na het lezen bij het oud papier gooien? Niet meer weggooien! Wij
zouden deze blaadjes graag op school willen gebruiken voor de groepen 3.
Het is geen probleem als het oudere exemplaren zijn, de leerlingen van
groep 3 zullen er heel blij mee zijn! Inleveren kan natuurlijk bij juf Linda,
juf Femke (beiden 3B), juf Marjella of juf Anita (beiden 3A).
Namens de leerlingen alvast hartelijk bedankt!

Actie voor 125-jarig bestaan
Afgelopen week hebben alle leerlingen een mooie tekening gemaakt voor onze
speciale actie om geld in te zamelen voor het 125-jarig bestaan van de
school.
Deze tekeningen zullen worden gedigitaliseerd, zodat u er vervolgens wenskaarten, koffiemokken, placemats of andere leuke artikelen van kunt bestellen. Meer informatie hierover ontvangt u via Parro.
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Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Project Duurzaamheid

Alle groepen

Dinsdag 10 maart t/m
donderdag 26 maart

Studiedag

Alle groepen vrij

Woensdag 25 maart

1 April viering

Groepen 1 t/m 3

Dinsdag 31 maart

1 April

Alle groepen vrij

Woensdag 1 april

Theorie Verkeersexamen

Groepen 7

Maandag 30 maart

Paasontbijt / Vastenactie

Alle groepen

Donderdag 9 april

Fietskeuring

Groep 7

Dinsdag 14 april

IEP Eindtoets

Groep 8

Dinsdag 14 april en
woensdag 15 april

Koningsspelen

Alle groepen

Vrijdag 17 april

Continurooster

Groepen 5 t/m 8

Vrijdag 17 april

Meivakantie (incl. Koningsdag
en Bevrijdingsdag)

Alle groepen vrij

Maandag 20 april t/m
dinsdag 5 mei

