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Vergroening schoolplein
Zoals jullie hebben gezien, zijn er materialen geleverd die
bestemd zijn voor de groene schoolpleinen.
Hoewel wij erg blij zijn met deze gedoneerde materialen,
was de timing van de levering niet handig.
Wij zijn namelijk nog in gesprek met de ontwerper van ons
schoolplein en met de hovenier die ons helpt bij de
uitvoering.
Daarom willen we jullie vragen de materialen te laten liggen
op de daarvoor aangewezen plaats totdat we het kunnen
verplaatsen naar de uiteindelijke bestemming.
Wanneer wij meer weten (over het ontwerp en de uitvoering), krijgen jullie van ons
bericht. We willen namelijk dat het ONS groene schoolplein wordt!

Schoolfruit
De afgelopen 20 weken hebben alle leerlingen
schoolfruit ontvangen vanuit de het EU-project
“Schoolfruit”. De bedoeling van dit project is
ouders en kinderen te stimuleren meer fruit te
eten i.p.v. een zoet tussendoortje.
In de week van 15 april wordt er voor de laatste keer fruit geleverd. Het is de bedoeling dat
de kinderen dan zelf op dinsdag, woensdag en donderdag fruit meenemen. Wij willen u
niet verplichten fruit mee te geven. We willen op school wel aandacht hebben voor
gezonde gewoontes.

Schriftelijk verkeersexamen groepen 7
Op donderdag 4 april doen de beide groepen 7 het
schriftelijke verkeersexamen. Na afloop ontvangen de
leerlingen hun verkeersdiploma.

Studiemiddag
Alle scholen van Prokind hebben dinsdagmiddag 9 april een studiemiddag.
Alle kinderen zijn dan ook ’s middags vrij.
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Koningsspelen
Vrijdag 12 april houden we op school de Koningsspelen. plaats zal
vinden. Die dag volgen we een continurooster We starten de dag
gewoon om 08:30 uur, eten op school en zijn om 14:00 uur uit.
Nadere informatie volgt nog.

IEP eindtoets voor de groepen 8
Op maandag 15 t/m woensdag 17 april krijgen de
leerlingen van de beide groepen 8 de IEP-eindtoets.
De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen,
taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8.

Paasontbijt
Donderdag 18 april vieren we Paasfeest op school. We verwachten alle leerlingen
gewoon om 08.30 uur op school. Deze dag is er GEEN continu rooster. ’s Middags er dus
ook gewoon school tot 15:15 uur.
Natuurlijk mogen de kinderen die ochtend in hun pyjama naar school komen!
Wilt u woensdag 17 april een bord, bestek, een beker, een lepeltje en een eierdop mee
naar school geven in een plastic tas met de naam van het kind erop.

Meivakantie
Op vrijdag 19 april begint de meivakantie. De kinderen zijn vrij tot en met zondag 5 mei.

VOORUITBLIK MEI

Mini-vierdaagse.
Omdat er dit jaar meerdere scholen hebben besloten niet meer deel te nemen aan de
mini-vierdaagse wordt er in onze wijk geen mini-vierdaagse meer georganiseerd.
Dit houdt in dat wij geen mini-vierdaagse meer lopen.
Er is wel de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen met uw kind tijdens de grote
avondvierdaagse. Inschrijving daarvan doet u bij de wandelsportvereniging AVD
(www.avd-spijkenisse.nl) en wordt op eigen gelegenheid gelopen.

