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1 april!!
Wij konden het niet laten...Op 1 april hoort een grapje!
In een aantal klassen was de muts een succes, in een paar
groepen hadden veel leerlingen het meteen door.
De dag is nog niet voorbij dus hou de grappenmakers om je heen in de gaten!

Presentatie Stichting Wijsneus groep 1/2 en 3/4
Op woensdag 6 april bent u van harte uitgenodigd om de presentatie bij te wonen van de
cursus Atelier Creatief (groep 1/2) en Atelier Taal (groep 3/4) van St. Wijsneus.
De presentatie start om 14.55 uur, in de betreffende groepen.
Tijdens de presentatie kunt u al het gemaakte werk van uw kind bewonderen.
Ook de nieuwe cursussen Naschoolse Activiteiten van St. Wijsneus zijn weer bekend.
Afgelopen woensdag (30/3) is er een inschrijfformulier aan de kinderen meegegeven.
De kinderen kunnen zich inschrijven voor:
* Groep 1/2  Atelier Natuur (maandagmiddag 14.00  15.15 uur)
* Groep 3/4  Natuur & Stad (maandagmiddag 14.00  15.15 uur)
* Groep 5 en hoger  Rap (woensdagmiddag 14.00  15.15 uur)
Ook worden er verschillende cursussen gegeven in de buurt.
Meer informatie hierover kunt u vinden op het inschrijfformulier.
De inschrijfformulieren graag v
oor 6 april inleveren bij juf Wietske.
Wees er snel bij, want vol is vol!!!
Kinderen die deelnemen aan huiswerkbegeleiding moeten er rekening mee houden dat ze
geen deelname kunnen hebben aan de cursussen op woensdagmiddag,
Groetjes juf Wietske

Foto’s
De fotograaf heeft aangegeven dat er op de website bij optie bestellen een fout zat.
Een aantal ouders was daar al tegen aan gelopen bij het doen van een bestelling.
Het programma is aangepast, u kunt weer via de website bestellen.
Wilt u niet via de website bestellen dat kunt u de envelop met daarin het ingevulde
bestelformulier en geld voor 7 april bij de juf of meester inleveren.

Stichting SINA aanmelding (
Zwemles voor kinderen uit gezinnen zonder financiële middelen)
(
dit bericht is alleen voor de ouders die hun kind hebben aangemeld)
Beste ouder(s), Verzorger(s),
De aanmeldingen voor de zwemlessen zijn verstuurd. U krijgt van Stichting SINA binnenkort
bericht betreft de aanmelding. Mocht u naar aanleiding van hun bericht vragen hebben dan
gaat dat via de Stichting en niet meer via de school.
Agenda
5 april
13 april
volgt)
22 april
25 april t/m 6 mei

Snuffelstage groep 7, 8 en NK1
Dag van de Voorschool (nadere informatie
Koningsspelen
Meivakantie

Jarig!
7 april
7 april
9 april
9 april
10 april

Precious Agyemang Groep NK 1
Aleyna Sari
Groep 2/3
Rayan Ajbiri
Groep 2/3
Dimo Dimov
Groep 4/5
Adam Tantaoui
Groep 1/2

