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GROEP 8 willen wij namens het gehele
team feliciteren met de goede eindscores die
behaald zijn met de eindtoets

2017. Jullie

hebben allemaal super je best gedaan!

bloemlegging plaatsvonden. Malai Roodbeen en
Laura Yakimova hebben tijdens deze herdenking
gedichten gelezen. Mina de Vriese en Veerle
Leeuw hebben de bloemlegging gedaan bij het
oorlogsmonument.

TOP.

HERDENKINGEN
4 mei, ‘s morgens om 11.00 uur hebben Veerle
Leeuw en Mina de Vriese , gedichten in het
Engels voorgelezen. Tijdens deze herdenking
werd respect en dankbaarheid getoond aan de
nabestaanden van de Engelse en Amerikaanse
para’s en bemanningsleden van de gecrashte
Dakota. Mevr. Shurbourne, echtgenote van para
Reg, was hiervoor uitgenodigd. Dit alles vond
plaats nabij het nieuwe ABC terrein ten zuiden
van de spoorwegovergang Dodewaard/Opheusden
op het terrein van de firma Kegelaar.

INFO SCHOOLKAMP GROEP 3 (en 4)
Op maandag 29 mei, om 14.30 uur, willen wij de
ouders van groep 3 (en 4) graag vertellen over hun
eerste schoolkamp!
Wij hebben hiervoor een powerpoint presentatie
en zullen ook foto’s laten zien van de locatie en
accommodatie. Natuurlijk is er ook gelegenheid
om al uw vragen te stellen.
Wij zien u graag op maandagmiddag 29 mei!

Op 4 mei, ’s avonds rond 20.00 uur herdenken wij
onze oorlogsslachtoffers. Elk jaar doet onze
school mee aan deze herdenking. Het begon op
de begraafplaats, daarna in stille tocht naar het
gemeentehuis, waar de vlaghijsing en

EHBO EXAMEN OP 1 JUNI
Het EHBO examen wordt op 1 juni afgenomen.
De leerlingen van groep 8 worden om 18.45 uur
verwacht. Ouders om 20.00 uur. U ontvangt nog
een uitnodiging.

STEMMEN VIA RABOBANK
Wat heeft het stemmen via de Rabobank voor ons
groene schoolplein opgeleverd?
U heeft goed gestemd op ons project 'groene
schoolplein', want er is een bedrag bij elkaar

€ 410,80

gestemd van
. Hierbij willen wij
iedereen bedanken die op ons project hebben
gestemd.
SCHOOLSPORTDAG.
Op donderdag 18 mei staat weer de jaarlijkse
sportdag voor onze leerlingen uit groep 5 t/m 8 op
het programma. In de ochtend sporten de kinderen
uit groep 5 en 6 . Zij worden om 8.15uur uiterlijk
op school verwacht! Groep 7/8 wordt om 11 uur
op school verwacht. Zij gaan immers ’s middags
langer door. De leerkracht is aanwezig op school.
Is er thuis niemand aanwezig dan kunnen de
leerlingen uiteraard naar school komen om 8.30
uur. Groep 7/8 vertrekt om 12.30 uur. Om 16.15
uur is de sportdag afgelopen.
PRAKTISCH FIETSEXAMEN
Op dinsdag 23 mei is het praktisch fietsexamen
door Opheusden. Wij zoeken hiervoor nog vijf
ouders die op bepaalde punten in Opheusden
willen posten tussen 11.00-12.00 uur. Graag
opgeven bij juf Willy.
(willyvanbrakel@paletopheusden.nl)

22-05 Tess Kloots
25-05 Mikolaj Lorenc

Vakantierooster schooljaar
2017-2018
Herfstvakantie

16-10-2017
t/m 22-102017
Kerstvakantie
zaterdag 23-122017 t/m
zondag 07-012018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018
t/m 04-032018
Pasen
vrijdag 30-032018 t/m
maandag 0204-2018
Meivakantie
vrijdag 27-042018 t/m
zondag 13-052018
Hemelvaart
donderdag 1005-2018 en
vrijdag 11-052018
Pinksteren
zaterdag 19-052018 t/m
maandag 2105-2018
Zomervakantie
zaterdag 16-072018 t/m 2608-2018
De volgende studiedagen voor de
leerkrachten zijn gepland op
 4 oktober 2017
 8 december 2017
 5 maart 2018
 22 mei
 23 mei
De leerlingen zijn op deze dagen
vrij

18-05
18-05
23-05
25-05
24-05
29-05

sportdag
buitenlandse gasten aanwezig op school
Praktisch verkeersexamen gr 8
Hemelvaartsdag vrij
vrij
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