Datum: 11-04-2022

Beste ouders van de school,
Hierbij ontvangt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief. We delen hierin relevante informatie voor de
komende twee weken.
Rectificatie belangrijke data
In de vorige nieuwsbrief stond de meivakantie van 23 mei t/m 8 mei. Dat moet natuurlijk 23 april
zijn. Bij deze de rectificatie. Onderstaande data staan ook in onze jaarkalender, maar voor de
zekerheid nogmaals opgesomd in de onderstaande tabel.
Vrijdag 15 april

Goede vrijdag
Kinderen hebben les tot 13.00u

Maandag 18 april

Twee paasdag
Leerlingen zijn die dag vrij

Woensdag 20 april

Cito eindtoets groep 8

Donderdag 21 april

Cito eindtoets groep 8

Vrijdag 22 april

Koningsspelen

Maandag 23 april t/m zondag
8 mei

Meivakantie

RIKI Stichting boodschappenbonnen
Afgelopen vrijdag heeft uw oudste kind een boodschappenbon gekregen ter waarde van 50 euro.
Deze bon kan in elke Jumbo supermarkt besteed worden. Kent u een gezin die de bon beter kan
gebruiken dan u, voelt u zich dan vrij om de bon door te geven.
Annie de Musical in het De la Mar theater
Op uitnodiging van ondernemers Peter en Mariska Komproe, van Kids ZuidOost Evenementen,
mogen jaarlijks 1000 kinderen uit Zuidoost gratis naar een musical in het De la Mar theater. Ook onze
leerlingen uit groep 5, 6 en 7 gaan mee. De activiteit zal plaatsvinden tussen 13.30 en 18.00 en valt
dus helaas niet binnen de schooltijden. Daarom zal het ook geen verplichte activiteit zijn. Mocht u uw
kind alsnog willen opgeven, dan kan dat nog in de agenda van Parro. We zullen met de cultuurbus
naar het theater gaan. We hopen dat meerdere kinderen zich nog opgeven, omdat het een mooie
ervaring gaat zijn.

Pasen
Het paasweekend staat weer voor de deur en dat betekent dat er deze week verschillende
paasactiviteiten plaatsvinden in de school. Voor de kinderen die meedoen aan de Ramadan wordt
nagedacht over een passend alternatief. Dit zal worden opgepakt door de groepsleerkracht.
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