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WO. 28 MAART: PAASVIERING IN DE WESTERKERK

Dit jaar is de Paasviering met alle kinderen, ouders en belangstellenden om 18.30 uur in de Westerkerk, Goudvink 2. Door de opstanding van de Here Jezus is er hoop. We mogen uitkijken naar Zijn wederkomst!!!
Iedereen van harte welkom!!!!

TEAMWETENSWAARDIGHEDEN
Meester de Boer gaat verder vooruit en er zijn
ook steeds meer groepen die van hem les krijgen. We hopen dat deze stijgende lijn zich doorzet zodat hij de volgende cursus gewoon voor
een groep kan functioneren.
De benoemingsprocedure voor een nieuwe locatieleider is al ver gevorderd. Zeer waarschijnlijk
kan in de volgende nieuwsbrief de nieuwe locatieleider al worden voorgesteld.
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ACTIVITEITENKALENDER
18.30 uur: Paasviering in
de Westerkerk
30 maart – 2 april Paasvakantie
Do. 5 april
Verkeersexamen gr. 7 (th)
Di. 10 april
Verkeersexamen gr. 7 (pr)
17 – 19 april
Eindtoets groep 8
Vr. 20 april
Ontbijt en koningsspelen
Vr. 27 april
Koningsdag, kinderen vrij
30 april – 11 mei Meivakantie
Do. 17 mei
Beatrixfeest voor
kinderen en ouders
Week 20
Praktijk verkeer les 5
21 mei
Pinkstervakantie
21 – 25 mei
Vrij groepen 1 – 4
23 – 25 mei
Kamp groep 8
23 en 24 mei
Schoolkorfbaltoernooi
Wo. 28 maart

MAANDTEKST APRIL:
“Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch
zullen geloven”
Johannes 20: 29b
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17—19 APRIL CITO EINDTOETS GROEP 8
Voor de leerlingen van groep 8 komt de eindtoets er aan. Deze is nadrukkelijk
niet bedoeld om de keuze voor het vervolgonderwijs te bepalen want die is al
besproken en de leerlingen zijn al aangemeld. Het vervolgonderwijs wordt
bepaald op grond van het functioneren in de afgelopen jaren.
Daarom kunnen de leerlingen ontspannen hun toets maken en hangt niet alles van het moment af. Het is veel
meer een bevestiging van de keuze. We wensen de leerlingen een prettige tijd.

20 APRIL: KONINGSONTBIJT EN - SPELEN
Op de vrijdag voor koningsdag en dat is dit jaar 20 april zijn na het ontbijt de spelen.
Met de groepen 1 t.m. 4 blijven we op school en zorgen we na het ontbijt voor gezellige
spelen. Met de groepen 5 t.m. 8 gaan we na het ontbijt naar Sportveld Panhuis en daar
zijn veel spelen en activiteiten voor alle kinderen.

VAKANTIES 2018—2019
Het vakantierooster voor cursusjaar 2018-2019 is bekend. Handig voor u om al te
hebben.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinkstervakantie
Onderbouw vakantie
Zomervakantie

22—26 oktober 2018
24 dec.—4 jan. 2019
25 feb.—1 maart 2019
19—26 april 2019
29 april—3 mei 2019
10 juni 2019
11—14 juni 2019
19 juli—30 augustus 2019

NIEUWE INRICHTING SCHOOLPLEIN
Er worden momenteel plannen ontwikkeld om een groot plein met diverse
spelmogelijkheden te maken tussen de Pr. Beatrixschool en Alex. Dit is versneld door de stormschade waardoor het dak van de fietsenstalling bij Alex
niet meer bruikbaar is. In de voorjaarsvakantie is de fietsenstalling al afgebroken. We hopen een aantrekkelijk plein te krijgen met speelvelden, klimtoestellen, een natuurspeeltuin en een renbaan waar de kinderen van beide scholen
veel plezier aan beleven. De planning is dat eind maart op de plaats van de
fietsenstalling een groot speeltoestel met diverse onderdelen wordt geplaatst.

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
Op 3 april krijgen alle ouders van de leerlingen op de GAVE-scholen een mailtje met de vraag een oudertevredenheidspeiling in te vullen. Er is dan 14 dagen de gelegenheid dit te doen. We hopen dat zo veel mogelijk ouders dit doen zodat we een goed beeld krijgen. Het kost maar 10 minuten. Hartelijk dank!

Volgende nieuwsbrief verschijnt D.V.
Do. 19 april 2018
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UITSPRAAK VAN DE MAAND
Op de vraag aan een jonge leerling of hij al vriendjes heeft is het
antwoord: “Nee, nog niet maar ik speel er wel mee!”
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