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OPENING SCHOOLPLEIN 12 APRIL A.S.
Op donderdagochtend 12 april om 10.00 uur
willen wij het plein samen met alle leerlingen,
ouders, leerkrachten en instanties die betrokken
zijn geweest bij het tot stand komen van dit mooie
schoolplein officieel gaan openen.
Die dag zullen er ook diverse sportieve
activiteiten gaan plaatsvinden op het plein. Zo
organiseren wij een workshop bootcamp voor alle
groepen, ook zal de Gelderse Sportfederatie een
activiteit organiseren en zullen de leerkrachten
een buitenles plannen op onze tribune. Kortom,
het belooft een feestelijke dag te worden. U komt
toch ook om 10.00 uur om dit samen met ons te
vieren?

ONDERWIJSINSPECTIE
Op dinsdag 24 april a.s. bezoekt de
onderwijsinspectie onze school. De
onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit
van het onderwijs. Eén keer in de vier jaar komt
de onderwijsinspectie op de scholen om te kijken
of de kwaliteit nog in voldoende mate op orde is.
De onderwijsinspectie zal de groepen gaan
bezoeken en in gesprek gaan met de leerkrachten,
intern begeleidster, directie, leerlingen en ouders.
Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van
dit bezoek.
GRATIS SCHOOLFRUIT BIJNA
AFGELOPEN
Vrijdag 20 april a.s. is de laatste dag van het gratis
schoolfruit. Vanaf week 17 moeten de leerlingen
zelf hun fruit/groente meenemen op de vaste
fruitdagen (woensdag en donderdag).
SPONSORLOOP/KONINGSSPELEN
Vrijdag 20 april wordt er op school weer de
jaarlijkse sponsorloop gehouden. Dit jaar hebben
we een heel goed doel hiervoor: n.l het
vernieuwde schoolplein. Dus gaan de kinderen er
voor zorgen om zoveel mogelijk geld op te halen.
We hopen dat jullie de leerlingen zoveel mogelijk
steunen hierbij, zowel met de geldelijke bedragen
als op de dag zelf met supporten.
De sponsorloop begint om 09.30 uur en zal
gehouden worden op het veld achter de school.
Na de sponsorloop gaan de kinderen verder met
de spelletjes van de Koningsspelen.
Tussen de middag krijgen zij een Koningslunch,
dus hoeven de leerlingen geen lunch mee te
nemen.
Wij hopen op een zonnige en sportieve dag.
ps. De sponsorloopformulieren moeten uiterlijk
donderdag 19 april bij de leerkracht zijn
ingeleverd.

