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Ruimte om te groeien

Agenda april
Koningsspelen
15-04
19-04
19-21 april
21-04
22-04
24-04 tot 08-05

8.45 uur Maandsluiting 1/2:
ouders van deze groep zijn van
harte welkom om te kijken!
DO (Trijnie afwezig)
CITO Eindtoets
10-min gesprekken
19.00-20.30 uur Ouderfocusgroep
Koningsspelen
Nieuwsbrief 16
12.00 uur alle kinderen vrij
MEIVAKANTIE

Algemeen
De huisvestingsplannen in de gemeente worden
nu werkelijkheid. U heeft de toelichting op de
plannen kunnen horen op de informatieavond
en/of kunnen lezen in de mail. De locatie van de
tijdelijke bouw is gepland achter de
gereformeerde kerk (vrijgemaakt), de Damstee.
Vervolgens zal de nieuwbouw gestart worden.
Het team is al aan het brainstormen over ons
onderwijs in het nieuwe gebouw en hoe we willen
gaan samenwerken met de verschillende partijen.
Ik heb een aantal eerste reacties gekregen van
ouders op de plannen. Graag zou ik op de
volgende bijeenkomst van de ouderfocusgroep uw
ideeën willen horen over de nieuwbouw en de
inrichting van ons onderwijs.

Deze week krijgen alle leerlingen de brief over de
Koningsspelen mee. Hierin staat belangrijke
informatie voor die ochtend. Let op! Groep 1/2
start bij de Klim-op!
Een aantal zaken op een rijtje:
Om 8:30uur verzamelen op het
voetbalveld voor groep 3-8
Om 8:30uur verzamelen bij Klim-op voor
groep 1-2
Graag lopend naar de sportvelden komen
i.v.m. werkzaamheden. Fietsen kunnen
uiteraard wel bij school gezet worden
Geen tassen mee. Voor eten en drinken
wordt gezorgd.
Om 11:30uur sluiten we op onze eigen
school af met een gezonde lunch.
Alle leerlingen zijn om 12:00uur vrij.
We hebben nog een klein aantal
vrijwilligers nodig. Het gaat om het
begeleiden van groepen kinderen vanaf
het sportveld naar de juiste sport. De
sporten zelf worden gegeven door
instructeurs of leerkrachten.
Wilt u meehelpen?

Komt u ook?

Dan graag doorgeven aan juf Marjon voor 13
april.

Trijnie Tuil

Broodschool

10 min gesprekken

Denkt u eraan dat uw kind(eren) voldoende brood
en drinken meekrijgen? De kinderen die niet naar
broodschool gaan, worden vanaf 13.00 uur op
school verwacht en niet eerder! Wilt u hier
rekening mee houden?

Dinsdag 19 april en donderdag 21 april zijn de
tien minuten gesprekken. Voor deze gesprekken
worden alle ouders uitgenodigd. Bent u op een
van beide avonden verhinderd, geeft u dit dan zo
spoedig mogelijk door aan de leerkracht van uw
kind(eren).

Rapporten
Heeft u thuis nog een rapport liggen? Graag voor
de meivakantie inleveren op school. Alvast
bedankt.

Tentdienst

Hallo Beste ouders en kinderen,
Zaterdag 16 April 2016 is er in het
Gezondheidscentrum in Middelstum Open dag.
Zoals jullie wel weten hebben wij daar het
consultatiebureau gevestigd en doen ook mee aan
deze vrolijke dag. Wij nodigen jullie uit met de
kinderen bij de Poppendokter een pop of knuffel
te komen wegen en te meten.
Misschien is de pop of beer ook wel eens
ziek???Of moet de pop een prikje???
Dit kan op: Zaterdag 16 April, vanaf 11:00uur tot
13:00 uur.
Als U andere vragen heeft over de gezondheid
van uw kind kunt u dit ook rustig aan ons stellen.
Graag zien wij u op ons Knuffel Spreekuur, tot
dan!
Met Vriendelijk groet: het Consultatiebureau team
Middelstum.

