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Geslaagd!

Agenda

Afgelopen dinsdag zijn 13 kinderen uit groep 6, 7 en 8 geslaagd voor hun jeugd EHBO
diploma. Na 12 weken hard
oefenen en trainen met echte
lotus slachtoffers hebben zij
een officieel examen afgelegd
met examinatoren vanuit het
oranje kruis. Emma M, Sanne,
Madelief, Emma T., Marijn,
Sofie, Annabel, Laura, Roemer, Rodi, Roderik, Valentijn en Tycho,
van harte gefeliciteerd!!

08-06 | Einde avondvierdaagse

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse zit er weer op. Gelukkig zijn alle avonden prima verlopen. Dit komt mede door alle vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is een activiteit als de avondvierdaagse niet mogelijk. Hiervoor onze hartelijke dank!

Privacy
Het zal u niet ontgaan zijn dat de privacy wetgeving per 25 mei
wat strenger is geworden. Vandaag krijgt u bij de schoolbrief ook
een link. Via deze link kunt u uw voorkeuren aangeven betreffende
uw privacy.

08-06 | Schoolbrief 17
11-06 | Schoolreis gr. 1 t/m 3
12-06 | Schoolfotograaf
13-06 | Schoolreis gr. 4 t/m 6
19-06 | Audit (inspectie)
22-06 | Schoolbrief 18

Schoolfotograaf
Aankomende dinsdag komt de
schoolfotograaf. De school regelt dat
dat alle kinderen individueel, met
broertjes en/of zusjes en met de hele groep op de foto komen. Wilt u
ook graag op de foto met broertjes
en/of zusjes die nog of niet meer op
onze school zitten, dan kan dit
om 08.15 uur. U
hoeft zich hier
niet voor op te
geven. LET OP:
als
het
om
08.15 uur druk is, kan het zijn dat u
even moet wachten.

Vakantierooster ‘18 - ‘19
Op de website is het vakantierooster
2018 - 2019 geplaatst. Hier zat echter een klein foutje in. De meivakantie begin op maandag 22 april i.p.v.
dinsdag 23 april. Het rooster is te
vinden
onder het
tabblad
‘informatie’.
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