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Beste ouders / verzorgers, dit is de zevende nieuwsbrief van dit jaar. De laatste
nieuwtjes en wetenswaardigheden willen we met u delen.
In deze nieuwsbrief:
- Pasen
- Project
- Pannenkoekdag 18 maart
- Avondvierdaagse 2016
- Prokino
- Schoolfotograaf
Pasen
Wanneer ik deze nieuwsbrief schrijf zijn we volop aan het lunchen op school. En we
hebben niet zo maar een lunch, we hebben vandaag onze paaslunch!
De Activiteiten Commissie is druk in de weer en het lopend buffet ziet er weer
fantastisch uit.
De kinderen eten met smaak en altijd meer dan anders, want gezamenlijk eten is gezellig
en zien eten doet eten.
Dank Activiteiten Commissie voor de goede organisatie.
Project
De voorbereidingen voor het project voor de hele school zijn in volle gang. Op maandag
4 april gaan we van start met kunst heel gewoon in alledaagse dingen.
U krijgt een uitnodiging voor de afsluiting van het project op donderdag 21 april.
We vinden het heel leuk om met de hele school aan hetzelfde thema te werken.
Pannenkoekendag 18 maart
Het was weer erg gezellig en druk op onze pannenkoekdag. Wat leuk dat zoveel gasten
de school weer weten te vinden. De pannenkoeken waren heerlijk en de kinderen waren
goede gastheren en gastvrouwen.
Ook kwam de wethouder nog langs en hij heeft ook nog meegeholpen met
pannenkoeken bakken. Er stond een stukje in de Bevelandse Bode, leuk dat de gemeente
Goes ons ook weet te vinden.
Avondvierdaagse 2016
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de vierdaagse ook gestart. De
inschrijfformulieren zijn alweer uitgereikt. U kunt uw inschrijfformulier in de doos/bak
doen die in de hal staat (een grijze houten doos op de kast bij het kunstkabinet)
Ook kunt u het inschrijfformulier geven aan Patrick Maat, de vader van Emy en Lars.

Datums:
Opgeven voor 22 april
Wandelen van 17 t/m 20 mei
Nadere informatie volgt over het verzamelen en het wandelen tijdens die dagen.
Prokino
Een update van onze andere buren en collega’s in onze school. We zijn nu vanaf
september samen aan het werk en we horen hele positieve verhalen. Ook groeit de vraag
naar opvang nog. Dat is een goed teken! We zijn gezamenlijk aan het bouwen en kijken
waar we samen kunnen werken. Het is goed om te zien dat er onderling overleg is.
Waar het mogelijk is proberen we met samen met het SMWO activiteiten te plannen die
na schooltijd uitgevoerd kunnen worden. De pleintjesactiviteit is daar een voorbeeld
van.
Het SMWO heeft een behoefte peiling gedaan onder de kinderen om het aanbod nog
beter af te stemmen op de behoeftes van de kinderen.
Het is leuk om met verschillende partners in en om de school te werken.
Schoolfotograaf
We hebben een andere schoolfotograaf gevraagd om de schoolfoto’s te maken. We
hebben goede berichten gehoord over Esther Schog uit Kapelle. Zij komt nu op school de
foto’s maken.
Op maandag 11 april komt zij op school.
U krijgt voor die tijd nog een ouderbrief en een bestelformulier voor het bestellen van de
foto’s.
Maar u kunt vast noteren: maandag 11 april, schoolfotograaf!
Met vriendelijke groet,
Marleen de Goeij

