Flitsnieuws
Info bulletin no. 14 19-03-2018
Open dag
Woensdag 21 maart is de open dag voor het openbaar onderwijs.
De gehele brede school de Vlindertuin staat deze dag open voor
het publiek van 8:30-14:00 uur en van 17:00-19:00 uur. U kunt
een kijkje nemen in de klassen waar de kinderen samen spelen,
leren en werken aan hun doelen. Ontdek ook hoe fijn het is bij het
kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang van Doomijn.

Paaseieren zoeken
Op donderdag 29 maart gaan de groepen 1 en 2 Paaseieren zoeken in het
bosje bij de kerk op de heuvel aan de Kerkstraat. Voor het vervoer deze
ochtend hebben wij nog één auto nodig. Graag opgeven bij juf Jolanda of
juf Maaike.
Koningsspelen
Voor deze dag op 20 april hebben we weer veel hulp nodig. Mocht u ‘s
ochtends willen helpen, dan kunt u zich ook hiervoor opgeven via de
opgave lijst bij de keuken of via de mail.
Oud papier
De opbrengst in de maand januari was € 1167,00.
Theoretisch verkeersexamen
De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben op 5 april het theoretisch
verkeersexamen. De kinderen kunnen zich al vast voorbereiden op
http://examen.vvn.nl/ waar een aantal oefenexamens staan.
GVO/HVO
Willen de ouders van de kinderen uit groep 5,6 en 7 nog deze week het
GVO en HVO formulier invullen en op school inleveren.
Belangrijke data
Maart
21 Open dag Openbaar onderwijs
26 Schoolfoto gr. 8
30 Goede vrijdag (vrij)
April
02 2e Paasdag (vrij)
04 Managementoverleg
05 Theoretisch verkeersexamen
07 Fries kampioenschap schaken
11 Schoolvoetbaltoernooi
16 Unicef sponsorloop
20 Koningsspelen
20 Oud papier
23 Eindtoets gr. 8
23 MR vergadering
27 t/m 13 mei Meivakantie

Mei
15 Praktisch verkeersexamen
16 Bankbattle groep 7-8
Tijdens de open dag zullen een aantal kinderen om 12.30 uur een
16-17 Studie tweedaagse directies Comprix
muzikaal optreden verzorgen. Aansluitend geven de kinderen van
21 Tweede pinksterdag (vrij)
groep 3 en 4 om ongeveer 13.00 uur een muziekvoorstelling. Na de 16 Schoolkorfbaltoernooi
voorstelling gaan alle kinderen van groep 1 t/m 8 aan de slag met
24 Tuintoneel groep 1
diverse materialen om samen hoge torens te bouwen(Building
31 Musical groep 7-8
Learning Power.) Kom kijken naar de prachtige creaties van de
kinderen en neem familie en vrienden mee. Buiten kunnen
Met vr. groet Annigje van den Berg
kinderen vanaf 14.00 uur zich volop vermaken op het springkussen.
Kom langs en speel mee!
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