Woensdag, 19 april 2017

Koniningsspelen vrijdag 21 april
De Koningsspelen zijn een sportief feest voor alle kinderen in het basisonderwijs in
Nederland. Op deze dag vieren we feest.
Wat gaan we doen?
1. Koningsontbijt: Samen om 8.30 uur ontbijten/eten op school.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.
2. Koningssportdag: Samen sporten en spelen. Kinderen mogen in
sportkleding op school komen.
3. Wilt u komen kijken? Van 10.00 – 12.00 bent u van harte welkom!

Meivakantie:

Van maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei zijn de kinderen vrij, we hebben vakantie.

Op maandag 8 mei gaan de kinderen weer naar school.

Schoolreisje “Megapret”
Op woensdag 10 mei gaan we met alle kinderen op schoolreisje. We maken er een
gezellige dag van.
De kinderen moeten om 8.30 uur op school zijn. De kinderen hoeven geen eten en
drinken mee te nemen. We vertrekken om 9.00 uur met de bus naar Megapret in
Lievelde. We zijn om 15.00 uur op school terug, dan kunt u uw kind ophalen.
www.megapret.nl
Is er iets aan de hand? Dan kunt u op 10 mei bellen met juf Judith: 06-29230753
Komen de kinderen altijd met de taxi naar school? Vergeet niet door te geven dat
de schooldag tot 15.00 uur duurt!
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Wat is er te doen in de meivakantie?
Kermis in de stad
Waar?
Centrum van Hengelo
Wanneer?
26 april t/m 6 mei
Kosten: Kinderen krijgen twee vrijkaartjes

Koningsdag 27 april 2016

Waar?
Centrum van de stad, in heel Nederland
Wanneer:
Koningsdag 27 april

Bevrijdingsdag 5 mei
In Nederland vieren we Bevrijdingsdag
1945 bevrijd is van de Duitse bezetting.
vrijheid, democratie en mensenrechten.
Op 4 mei is de dodenherdenking. Dan
20.00 uur 2 minuten stilte.
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op 5 mei. Op deze dag vieren we dat Nederland in
Op deze dag staan we stil bij de grote waarde van
herdenken we alle oorlogsslachtoffers en is er om
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