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Koningspelen

Agenda

Afgelopen vrijdag zijn de koningsspelen weer geweest. Samen met de ouderraad en alle
ouders die geholpen hebben, is
het weer een fantastische dag
geweest. Het mooie weer
maakte de dag helemaal compleet. Binnen mijnschool is het
fotoalbum geplaats met daarin
heel veel foto’s van deze dag.

13-5
16 t/m 18-5
20-5
21-5
25-5

Sponsorloop
Ter afsluiting van de koningsspelen hebben we met de
school een sponsorloop gehouden. Doel van het geld is de
opknapbeurt van het schoolplein. Met de hele school hebben we meer dan € 1500,- opgehaald. Een fantastisch bedrag. Voor degene die het
meest hebben opgehaald, had de ouderraad
een klein presentje. In groep 1/2 was dit Nori.
In groep 3 t/m 8 was is Owen.

Typediploma
In de week voor de meivakantie hebben Tycho,
Gerben, Giovanni, Riley, Sietse, Joep, Emma
T., David W., Ellis en Pepijn hun typediploma
ontvangen. Na ruim een half jaar oefenen en
trainen onder begeleiding van Caroline Pardoen
(Raviza typeschool) hebben zij het landelijk
examen met succes afgelegd. Zelfs 3 van de
10 zijn cum laude geslaagd. Een fantastisch
resultaat en vooral een
hele handige vaardigheid voor in de toekomst.
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Moederdag
Kamp groep 7-8
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag—VRIJ
Schoolbrief

Vervanging Juf Veronique
Voor juf Veronique zit het er
bijna op. Na de meivakantie
alleen nog het kamp. Daarna
zal ze met verlof gaan. Deze
week hebben we ook de vervanging rond gekregen. Juf
Brenda
en
meester Julian
gaan samen tot aan de zomervakantie stamgroep 7/8
en het wereld/crea begeleiden. Wij wensen juf Brenda
en meester Julian een hele
fijne tijd en juf Veronique alvast veel rust.

Staking 30 mei
Helaas is er binnen het
onderwijs al twee keer
een dag gestaakt voor beter arbeidsvoorwaarden en verlaging van de werkdruk. De bonden
hebben voor 2018 estafettestakingen aangekondigd. De eerste drie stakingen zijn al geweest en 30 mei staat de staking voor Overijssel en Gelderland gepland. Concreet betekent dit dat elke individuele werknemer af
moet wegen of hij/zij wel of niet gebruik wil
maken van dit recht. Vrijdag a.s. krijgt u bericht of onze school deze dag open kan blijven. Voor meer informatie over de stakingen
kunt u kijken op www.pofront.nl
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