Nieuwsbrief Maart 2018

Gymmen
In verband met
“Markelo in concert” in
de Sporthal hebben de
leerlingen op 6 en 9
april geen gym.
Studiedag 18 juni

Westerbork

Zoals in de kalender vermeld
staat, is 18 juni onze studiedag.

A.s. maandag, 26 Maart, gaan
de leerlingen van groep 8
naar voormalig kamp
Westerbork. De bus vertrekt
om 8.15 uur en zijn ongeveer
om 16.00 uur terug.

Deze maandag zijn alle
leerlingen vrij!

Paasfeest
Op donderdag 29 maart vieren wij Paasfeest.
In de pauze van 10.00-10.15 hoeft u geen
drinken of eten te verzorgen, aangezien de
ouderraad zorgt voor een leuke verrassing.
Wij lopen om half 11 naar de Pot om daar
met alle groepen eieren te zoeken.
Om 12 uur verwachten we terug te zijn op
school en gaan we samen eten. (Wilt u uw
kind(eren) iets minder lunch meegeven? Ook
hier zal de OR voor iets lekker zorgen)
’s Middags gaan we met z’n allen knutselen.
Op vrijdag 30 maart zijn alle leerlingen vrij
i.v.m. Goede Vrijdag, evenals op maandag 2
april, 2e Paasdag.
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Schoolfotograaf
Zoals in de
kalender staat zal
9 april de
schoolfotograaf op
school komen .

Stagiaires

Schoolreisjes

Ook in het laatste deel van het
schooljaar hebben we stagiaires op
school.
Robbie loopt stage in groep 5a,
Jos loopt stage in groep 6,
Nikki en Femke lopen stage bij de
kleuters en Naomi loopt stage in 4a.
Wij wensen hun een super leuke en
leerzame tijd op
De Zwaluw !

Groep 1-2 Morskieft Reutum 15 mei.
Groep 3-4 Waarbeek Hengelo 16 mei.
Groep 5 Avonturenpark Hellendoorn 23 april.
Groep 6 Ponypark Slagharen 17 mei.
Groep 7 de Langenberg Rijssen 24-26 april.
Groep 7 zal in september al op “groep 8 kamp”
gaan naar Ameland. Dit zal plaatsvinden van
11 t/m 14 September 2018.

Belangrijke data:



Lezen en weten.
Op www.jeugdbibliotheek.nl
kun je alles vinden wat je
zoekt. Ben je op zoek naar
een interessant boek of
informatie voor een
spreekbeurt neem dan eens
een kijkje op deze site.







26 maart Westerbork groep 8
29 maart Paasfeest
30 maart Goede Vrijdag
leerlingen zijn vrij!
02 april 2e Paasdag
09 april Schoolfotograaf
20 april KoningSpelen
27 april Koningsdag
27-4 t.m. 13-5 Vakantie
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