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Paasgedachte

Dank, Heer voor Uw stille adem
die ons steeds in leven houdt,
voor de beker die U aannam,
voor het dragen van ons hout.
Dankzij Uw gehoorzaamheid
aan de wil van onze Vader
mogen wij, voorgoed bevrijd,
eeuwig leven vanuit Pasen.

Afscheid Marienel
Vandaag hebben we afscheid genomen van Marienel. Vanmorgen hebben de kinderen uit groep 4
een voorleesboek van Rembrandt als afscheidscadeau overhandigd. Daarnaast was er nog een map
van de kinderen, en een schitterend plaid met daarop tekeningen van de groep.
Tot Marienels grote verrassing was er naast een gezellig moment in groep 4 , vanmiddag een
vossenjacht voor alle kinderen van de school. Na schooltijd nog de receptie. We hopen dat Marienel
terugkijkt op een mooi afscheid.

Marienel, veel werkplezier
toegewenst in Almere Haven.

Vervanging groep 4
De vervanging in groep 4 was een grote puzzel maar het is gelukt. Na de meivakantie start Anneke
Schreuders in de groep. Vanaf 1 juni gaat zij dit samen doen met haar duo-collega Miep Walkot. Dit
heeft te maken met het feit dat Miep pas per 1 juni beschikbaar is.
Vanaf 6 mei tot 1 juni is Anneke, op de maandagochtend en de donderdag na, de hele week in de
groep. De drie donderdagen worden ingevuld met Suzanne Koetsier (een ouder van school).
Daarnaast blijft Vera Dunnink op maandagochtend de lessen, waaronder de gymlessen, verzorgen.
Vanaf 1 juni tot de zomervakantie draaien Anneke en Miep samen de groep. Vera Dunnink blijft ook
in deze periode de lessen op maandagmorgen geven.
De parels van de afgelopen weken
We zijn trots op de mooie activiteiten in de afgelopen weken. We denken dan aan de Grote
Rekendag en de Koningspelen. Wat hebben we met elkaar genoten van de opdrachten en spelletjes.
In deze periode heeft groep 7 meegedaan aan het Verkeersexamen en iedereen is geslaagd,
gefeliciteerd!!
Groep 6 is in de prijzen gevallen tijdens het voetbaltoernooi, het kunstproject in groep 3 en 4 met
vandaag de expositie.
Schoolfruit
Deze week was de laatste week dat er schoolfruit gegeten kon worden op school. De 20 weken zitten
erop. Dus wilt u na de meivakantie weer op alle dagen uw kind drinken en fruit meegeven naar
school?
We zijn in het team de deelname aan het schoolfruitproject aan het evalueren. Tijdens het volgende
klankbordgroepje hoor ik graag hoe u, als ouders, terugkijkt op de periode van schoolfruit. Op basis
van al die gegevens gaan we beslissen of we volgend schooljaar ons weer opgeven voor dit initiatief.
Aanvulling belangrijke data
Vrijdag 19 april
Zondag 5 mei
Dinsdag 16 en
woensdag 17 april

Pasen/Meivakantie

Alle kinderen vrij

Cito eindtoets groep 8

Mei 2019

Week 19
Dinsdag 7 mei
Donderdag 9 mei
Donderdag 16 mei
Woensdag 22 mei

Luizenscreening Mozaïek
OR
Leerlingenraad
MR
Sportdag

Groep 5 t/m 8

Vrijdag 24 mei

Studiemiddag

Alle kinderen vrij

Woensdag 29 mei

Mozaakje 10

Donderdag 30 mei
t/m 2 juni

Hemelvaartweekend

Alle kinderen vrij

Woensdag 5 juni

Klankbordgroep

08.45-09.15 uur

Maandag 10 juni

Pinstermaandag

Alle kinderen vrij

Juni 2019

