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2e tennistraining op tennisveld
goede vrijdag, alle lln vrij
2e paasdag
ochtend 1e eindtoets gr 8 IEP
ochtend 2e eindtoets gr 8 IEP
Koningspelen met ontbijt op school
t/m 28 april de meivakantie
bevrijdingsdag alle lln vrij.

Jarigen
8 april
Anna Veenstra
8 april
Martijn van der Wal
11 april
Lotte van der Wal
11 april
Jilles Reistma
11 april
Rinse Talsma
13 april
Boris Lode
14 april
Elyne Pool
14 april
Syger Swart
19 april
Kian de Leeuw
Alvast van harte gefeliciteerd!!
Rooster kind op maandag
Week 15: 10 t/m 14 april 2017
Judas verraadt Jezus, Lucas 22:1-23
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Lucas 22:47-62
Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23
Week 16: 17 t/m 21 april 2017
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Lucas 24:36-49
Paasviering
Op donderdag 13 april zullen we een paasviering rondom de lunch
gaan inrichten voor de groepen op school. Het is goed om
aandacht te besteden aan de indrukwekkende periode van
sterven en de opstanding van Jezus en dit door te geven.
Nieuwe leerling
We mogen vanaf 11 april een nieuwe leerling welkom heten en dat
is Lotte van der Wal. Zij wordt op die dag 4 jaar en heten haar dan
ook van harte welkom op onze school. Fijn dat je bij ons in groep
1/2 komt. We doen er alles aan dat je een fijne en leerzame tijd
mag hebben.
Studiedag personeel
Gistermiddag hadden alle personeelsleden van PCBO
Smallingerland (en wij dus ook) een studiemiddag. Het onderwerp
is een jaar geleden vanuit het personeel naar voren gekomen. Het
item ‘werkdruk’ wordt dan ook onder de aandacht gebracht met de
bedoeling om hier samen wat aan en mee te doen. Vanuit de
teams is hier een denktank naar voren gekomen en hebben
meegedacht om invulling te geven aan het zgn. ‘werken in rust en
ruimte’. Het was een positieve en zinvolle middag.
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Agenda
dinsdag 11 april
vrijdag 14 april
maandag 17 april
dinsdag 18 april
woensdag 19 april
vrijdag 21 april
maandag 24 april
vrijdag 5 mei
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Koningsspelen
We willen graag de Koningsspelen gaan houden op vrijdag 21
april. Deze dag krijgen alle kinderen ook een ontbijt aangeboden.
Voor zowel de onderbouw als bovenbouw zoeken we nog hulp bij
de onderdelen. Graag aanmelden bij Zwanetta
z.wal@pcbosmallingerland.nl
Voetbaltoernooi
De kinderen van groep 8 hebben gister meegedaan aan
het schoolvoetbaltoernooi. Ze
mochten vier wedstrijden spelen en hadden met drie keer
0-0 en één ruime overwinning
van 3-0 zichtbaar enorm hun
best gedaan. Kan gedaan!
Tosti-dag
dinsdag 11 april
dinsdag 18 maart
dinsdag 2 mei

gr 5/6
gr 7/8
gr 1/2

Eindtoets gr 8
Na de paasvakantie zullen de kinderen uit groep 8 de eindtoets
IEP gaan maken. Dinsdagmorgen 18 en woensdagmorgen 19 april
zullen ze het toetsboekje uitgereikt krijgen. In de periode vooraf
aan deze toets hebben de kinderen een aantal keer geoefend met
de vragenstelling en de manier van werken. Tijdens de toetsing is
de groep gesplitst om de ze de rust te bieden die nodig is om zich
goed te kunnen concentreren. Veel succes allemaal!
Tennisles
De tweede tennisles voor groep 3 t/m 8 zal op dinsdag 11 april
plaatsvinden op de tennisvelden van Wijnjewoude. Doordat dit een
gravelbaan is zijn oude of buitensportschoenen wel een aanrader.
Fijn dat Niels de Haan deze tennisclinic aanbiedt. Mocht uw kind of
uzelf belangstelling hebben voor een vervolg dan verwijs ik u naar
Tennisvereniging Weningewalde
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 april
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Informatieve ouderavond
Op woensdag 29 maart hebben we een informatieve ouderavond
gehouden. Uit feedback van vele ouders kregen we te horen dat
dit een goede en interessante avond was. Inhoudelijk zijn we bezig
geweest met praten over de ontwikkeling van verantwoordelijkheid
bij kinderen en hierna gingen we over naar de onderwijskundige
visie van onze school. Ouders kregen de opdracht om hun eigen
voorkeuren aan te geven middels stickers. Hieronder ziet u twee
voorbeelden. De avond werd om klokslag 20:30 u. afgesloten.

