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Wist u dat...?
… in de meivakantie er veel
activiteiten zijn voor de kinderen?
Alle activiteiten zijn gratis. De
kinderen kunnen sporten, rappen,
trommelen en schilderen. Op Facebook en Ouderportaal ziet u wat er
op welke dag te doen is. De kinderen
kunnen verzamelen bij de grote
boom bij de Spil.

Verjaardagen
16 april: Benaissa
26 april: Hassan
28 april: Davut
29 april: Hailey & Anissa
3 mei: Kian 7 mei: Haffsa
12 mei: Sidra
17 mei: Rivaldo & Sanmy
20 mei: Ahmed
21 mei: Trisha

… het vakantierooster voor het
nieuwe schooljaar al bekend is? U
kunt op onze website zien wanneer
de vakanties zijn in 2021-2022. De
studiedagen moeten nog worden
vastgesteld.
Als u op de website kijkt dan ziet u
ook dat er veel nieuwe informatie op
te vinden is!

... het voor ons heel fijn is als we
weten hoeveel nieuwe kinderen er
naar school gaan vanaf augustus?
Worden er broertjes of zusjes
volgend schooljaar vier jaar? Meld
uw kind dan aan. U kunt het formulier vragen aan de juf of aan de
directeur, of downloaden van de
website. Dank u wel!

Belangrijke data
22 april: MR
26 april-7 mei: meivakantie
10-11 mei: alle kinderen naar school
12 mei-14 mei: alle kinderen vrij
- 12 mei: studiedag
- 13-14 mei: Hemelvaart / Suikerfeest
21 mei: kinderraad

Welkom bij ons op school, Tibbe!

De mei-vakantie begint!
Op vrijdagmiddag 23 april begint de meivakantie. We sluiten weer
een belangrijke periode af. De kinderen hebben veel nieuwe dingen
geleerd en veel plezier gehad op school. En dat terwijl we allemaal ook
bezig zijn om het corona-virus buiten de school te houden. Elke dag
worden de computers en de tafels schoongemaakt, we wassen vaak
onze handen en houden afstand. Kinderen mogen alleen met de eigen
klas buiten spelen. Soms is dat jammer, soms is het juist leuk omdat de
band in de klas er sterker van wordt.
Ook voor jullie als ouders en verzorgers is het een rare tijd door alle
corona-maatregelen. Daarom krijgt vandaag ieder gezin een vrolijk
plantje. Hopelijk bloeien ze lang! Een heel fijne vakantie!
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