De eventuele finales zijn op vrijdag 13 april
tussen 18.00 en 20.00 uur.
Kom aanmoedigen!
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OPENING SCHOOLPLEIN OP 12 APRIL
OM 10.00 UUR
Zoals u kunt zien is ‘Donker Groen’ erg druk met
de aanleg van ons schoolplein. Het ziet er nu al
mooi uit en het wordt nog veel mooier!
Wij krijgen van ouders al een aantal vragen over
het niet aanwezig zijn van valdemping onder het
klim/balanceerparcours. In Nederland zijn de
regels zo dat klimtoestellen onder de 60 cm geen
valdemping nodig hebben. En dit parcours is niet
hoger dan 60 cm dus dit toestel is geheel veilig
om op te spelen.
Waarschijnlijk ronden ze het schoolpleinproject af
in week 14. Wij willen het schoolplein op
donderdag 12 april groots openen. Hiervoor
hebben wij diverse instanties uitgenodigd maar
willen u als ouder ook van harte uitnodigen om
het schoolplein officieel met ons te openen. Dit
zal dan op donderdag 12 april gaan plaatsvinden
om 10.00 uur. U komt toch ook?

PAASVIERING
Op woensdag 28 maart is de Paasviering op
school. Deze ochtend starten we in de klassen met
een ontbijt. De kinderen hoeven dus thuis niet te
ontbijten en hoeven hiervoor niets mee te nemen.
Verder staat deze dag in het teken van
Oud-Hollandse spelen. We vieren deze dag ook
het 10-jarig

jubileum van
Onderwijsgroep Spoenk.
Een pauzehap wordt verzorgt door de Ouderraad.
De kinderen gaan gewoon om 12.15 uur naar huis.
KAMPGELD
Het is ondertussen alweer eind maart geworden.
Veel ouders hebben de bijdrage voor het kamp al
ingeleverd of overgemaakt per bank. Onze dank
hiervoor.

SCHOOLVOETBALTOERNOOI
De meisjes spelen de wedstrijden op woensdag 4
april. Om 12.45 uur vertrekken wij op 4 april van
school.Zij kunnen op school lunchen.Wij zoeken
chauffeurs, die de leerlingen naar Ochten willen
rijden.
De jongens voetballen een week later op 11
april.De jongens hebben direct om 13.00 uur de
eerste wedstrijd. Wij vertrekken om 12.30 van
school.

ONRUST…
Fijn dat een ouder ons heeft ingelicht over de
onrust over een man, rijdend in een witte
Sedan.Wees alert! Bespreek met uw kind dat ze
nooit ingaan op praatjes of bij een ander in de
auto stappen. De politie is op de hoogte.
THEORETISCH VERKEERSEXAMEN
De leerlingen van groep 8 hebben op woensdag 4
april theoretisch examen. Zij kunnen oefenen op:
https://examen.vvn.nl/oefenen

