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

Donderdag 25 april 19.30u
Ouderavond social media voor ouders van groep 6 en 7

Vrijdag 26 april
Begin van de meivakantie
t/m 12 mei

Koningsspelen
Wat een groot succes waren de Koningsspelen! De groepen 7 en 8 hebben dit als afsluiting
van hun IPC unit Gezondheid en fitheid georganiseerd.
Samen met juf Siglien, juf Hester en meester Danillo hebben zij de organisatie, het
bedenken van spellen en het begeleiden van de kinderen van de groepen 1 t/m 6 op zich
genomen en dat deden ze goed! Een waar feest om te zien.
De openingsdans de Pasapas werd geweldig meegedaan. Vooraf hadden alle kinderen thuis
en op school geoefend en dat was te zien!
Tijdens het sporten werden de nieuwe bekers goed gebruikt en werd er volop water
gedronken. Na afloop was er voor iedereen een lekkere appel. Kanjers van groep 7 en 8,
jullie waren TOP!

Paasontbijt
Vanmorgen was er een paasontbijt en wat heeft iedereen zijn of haar best gedaan! Alle
gemaakte ontbijtjes zagen er geweldig uit en het smaakte de kinderen goed zo te zien. Wat
heerlijk!
Een mooi en zonnig Paasweekend alvast toegewenst!
Feest
Beste ouders,
Wij hebben een feest georganiseerd voor de hele school, omdat wij dit jaar geen carnaval
hadden en dat vonden wij heel jammer. Toen zijn wij naar juf Esther gegaan en vertelde wat
wij daar van vonden. Toen hadden we samen bedacht om een feest te organiseren. Het feest
vindt plaats op 17 mei 2019 in de peuterspeelzaal en in de klas. Elke klas heeft een thema
gekregen .Wij willen u vragen of u uw kind/kinderen de feestkleding wilt meegeven en uw
kind het nog niet wilt laten aantrekken voor schooltijd.
Dit is de thema indeling:
½ sprookjes en piraten
¾ disney
5 parijs
6 wilden westen
7 hippie
8 glamour

De disco start in de klas om 13.00 tot 14.15 en om 14.15 tot 14.45 wordt er gefeest in de
peuterspeelzaal.
Als u nog vragen heeft kunt u die altijd stellen.
Groetjes, juf Esther, Felicia en Fenna.
Ouderavond social media
Naar aanleiding van vragen van ouders van groep 6 is er op donderdag 25 april in het lokaal
van groep 6 een ouderavond georganiseerd voor de groepen 6 en 7 over het gebruik van
social media.
De koffie-inloop is vanaf 19.15u en de ouderavond begint om 19.30u.

Vouwwand
in de vakantie wordt er een vouwwand geplaatst in het speellokaal bij de kleuters, zodat we
het speellokaal nog functioneler kunnen gebruiken.
Spelen in de speeltuin van de Cantaloup
Onze school heeft samen met het bestuur van het clubhuis van de Cantaloup en de
Gemeente afgesproken dat de kinderen onder schooltijd (vanaf 10.00u) kunnen spelen op
het gedeelte onder de zwarte lijn:

Tips

VakantiepasClub meivakantie Den Haag
Het duurt nog heel even…maar dan is het toch echt weer meivakantie! Dat betekent een
nieuw pakket activiteiten van de VakantiepasClub mét VakantiepasKorting.
Bootcamp4kids organiseert een gave workout om een echte hulppaashaas te worden en bij
ProDemos wordt er al knutselend, spelend en luisterend ontdekt hoe de Tweede Kamer
werkt.
Maar gewoon lekker karten, surfen of naar het theater gaan kan ook!
Zomaar een paar ideetjes van de VakantiepasClub. Bekijk deze en alle andere activiteiten
op www.vakantiepas.nl.
Is uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op
viavakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. VakantiepasClubleden krijgen
twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de
activiteiten.

Pasen in de Cantaloup!
22 april 2019 (2e Paasdag), 10.00-12.00
Op Tweede Paasdag mogen de kinderen in de speeltuin eieren komen zoeken.
Ook kunnen de kinderen eieren beschilderen, en zal er geschminkt worden!

