Dinsdag, 2 april 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
Informatie groep grijs
Vanaf donderdag 4 april is juf Elise niet meer werkzaam bij ons op school. Jammer dat we afscheid van haar gaan
nemen en willen haar bedanken voor haar grote inzet.
Dit betekent dat de kinderen van groep grijs onderverdeeld gaan worden onder de groepen blauw en groen. De
verdeling is bekend op school.
Groep groen bij juf Marleen en juf Hedy:
Verdeling is bekend op school

Groep blauw bij meneer Harald:
Verdeling is bekend op school

Koningsspelen vrijdag 12 april

De Koningsspelen zijn een sportief feest voor alle kinderen in het basisonderwijs in
Nederland. Op deze dag vieren we feest en sporten we samen.

Wat gaan we doen?
● Alle kinderen moeten om 8.30 uur op school zijn. We vertrekken om 8.45!
● We gaan met alle kinderen naar De Flierefluiter in Raalte (www.flierefluiterraalte.nl) Hier kunnen de kinderen
spelen en bewegen.
● U hoeft de kinderen geen eten en drinken mee te geven, wij zorgen voor de lunch en iets lekkers.
● Om 14.00 uur zijn de kinderen weer op school.
● Is er iets aan de hand? Dan kunt u het juiste
nummer opvragen op school.
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Meivakantie:

Van donderdag 18 april tot en met vrijdag 3 mei zijn de kinderen vrij, we hebben vakantie.

Op maandag 6 mei gaan de kinderen weer naar school.

Schoolreisje “Megapret”
Op woensdag 8 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 8.45 uur met de bus naar Megapret in Lievelde.
We zijn om 14.00 uur weer terug op school.

www.megapret.nl
Is er iets aan de hand? Neemt u dan contact op met school en zij geven u het juiste
nummer van een begeleider.
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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 5 mei

Koningsdag 27 april 2019
Koningsdag is een nationale feestdag in Nederland. We vieren de verjaardag van onze koning Willem Alexander. In het
hele land is er van alles te doen.

Waar?
Centrum van de stad, in heel Nederland

Wanneer:
Zaterdag 27 april

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