Agenda
Vrijdag 12 april
Vrijdag 12 april Koningsspelen

Maandag 15 april
Groep 1A gaat naar Drang studio

Dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april
CITO eindtoets voor groep 8

Donderdag 18 april
Paasontbijt

Goede Vrijdag 19 april & maandag 2e Paasdag 22 april
Vrij

Schoolapp
Vandaag krijgen alle kinderen een flyer mee van onze nieuwe mobiele app: Concaps.
Hierop vind je onder andere de informatie over het downloaden. Deze app voldoet aan de
huidige eisen van de AVG en vervangt de huidige app: Klasbord. Met deze nieuwe app heeft
u alle belangrijke schoolinformatie in een duidelijk overzicht. Ook het ziekmelden van uw
kind doen jullie voortaan via deze app. Kortom: veel gebruiksgemak.

Afscheid
Helaas hebben wij het bericht gekregen dat twee collega's per volgend schooljaar de
Willemsparkschool zullen verlaten en op een andere school gaan werken. Het gaat om juf
Aria van groep 4 en meester Danillo die in groep 7 werkt. Tot de zomervakantie werken zij
'gewoon' in hun huidige groepen. Wij vinden het nu al jammer om hen te moeten gaan
missen! Het is echter wel fijn om dit tijdig te weten, zodat we op zoek kunnen gaan naar
nieuwe collega's. Uiteraard zullen we tegen de zomer een mooi afscheid organiseren.

Koningsspelen
Morgen 12 april: DE KONINGSSPELEN! Alle kinderen mogen gekleed komen in
rood/wit/blauw of oranje zodat meteen de feestsfeer aangewakkerd wordt.

We beginnen de dag (8.30uur) buiten op het speelplein met het liedje van Kinderen voor
Kinderen 'Pasapas'. Dit betekent dus samen dansen en zingen door de kinderen op het plein
(en natuurlijk mogen de ouders stiekem of heel zichtbaar en hoorbaar mee doen). Om veel
dansruimte voor de kinderen te creëren, willen we vragen of de ouders aan de zijkanten op
het schoolplein willen staan om vandaar hun kinderen te bewonderen.
Zin om thuis ook te oefenen? Met één druk op de knop....

Pasapas

Paasontbijt
Samen ontbijten op school, dat is pas leuk!
Dat doen we op de Willemsparkschool gezellig met een Paasontbijtje. De kinderen hebben
in de klas lootjes getrokken en weten nu voor wie ze op donderdag 18 april een heerlijk
ontbijtje meenemen. Het is leuk als het ontbijtje feestelijk versierd wordt (op een bord of in
een doosje bijvoorbeeld). De school zal de drinkbekers vullen.

Tips

Open dag zaterdag 13 april van programma's PI
op het Koninklijk Conservatorium
Tip van de moeder van Laurens (groep 2). Laurens vindt er veel plezier in het maken van
muziek.

