12-03-2021

Bel ’s morgens
Omdat de lessen on 8.25 uur starten in de groepen, gaat de bel om 8.20 uur. We verwachten dat
de kinderen op tijd op school zijn.
Verkiezingen leden MedezeggenschapsRaad
Ouders, die interesse hebben om zich verkiesbaar te stellen voor de MedezeggenschapsRaad,
kunnen zich vandaag nog melden.
Paasweekend
Vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag. Er wordt geen les gegeven en alle leerlingen zijn dan vrij. Ook
maandag 5 april (Tweede Paasdag) is een vrije dag.
Paasviering
Op school besteden we onder schooltijd aandacht aan het Paasfeest met een lunch en een viering
op donderdag 1 april. De school start gewoon om 8.25 uur en we zijn uit om 14.30 uur. De kinderen
hoeven deze dag geen lunchpakketje mee te nemen.
Schoolfruit
Dinsdag;
Woensdag:
Donderdag:

een appel
een portie waspeen
een portie ananas

Groep 1
We hebben de hele week gewerkt over “Dieren thuis en op de boerderij”. Volgende week gaan we
daar nog mee verder en daarna stappen we over op het thema “Lente en Pasen”
Groep 1-2a en 1-2b
Binnenkort starten we met het thema “Lente en Pasen”.
Groep 6-7 en 7
A.s. woensdag vindt de fietscontrole plaats in de groepen 6-7 en 7 als voorbereiding op het
aanstaande verkeersexamen. Het praktijkgedeelte van het verkeersexamen is gepland op
woensdag 31 maart en het theorie-examen wordt afgenomen op 1 april.

Peutergroep
Juf Rebecca en juf Arjanne zijn met de peuters op bezoek geweest bij de lammetjes:

Groep 4:
Groep 5:

19-03: Tafeltoets van de tafel van 6
19-03: Tafeltoets van de tafel van 9

Blazersklas:

Oefen nr. 43 (Roodborstje) en nr. 44 (Oh, Susanna) en stuur van
nr. 44 ook een filmpje naar juf Anneke!

17-03:
31-03:
01-04:

Fietscontrole in groep 6-7 en 7
Praktijkgedeelte verkeersexamen groep 7
Theoriegedeelte verkeersexamen groep 7
Paasviering
Goede Vrijdag: geen school
Tweede paasdag; geen school

02-04:
05-04:

Lied voor a.s. zondag:

Kernwaarde volgende week:

Elly & Rikkert: wit, zwart, rood en geel
https://www.youtube.com/watch?v=vWADd-BvMQc
:

Bezoekt uw peuter al de voorschool?
Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud is, kan hij of zij terecht op een
voorschool. Spelenderwijs ontwikkelen, samen met leeftijdsgenootjes en
onder professionele begeleiding. De voorschool is een goede voorbereiding
op de basisschool. U ontvangt daarvoor een tegemoetkoming in de kosten.
Meldt uw kind wel op tijd aan, zodat uw kind op tijd kan starten.
Meer weten? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:
0183-408444 of kov@trema.org

