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Aankomende maandag en dinsdag is er geen school i.v.m.
11 en 12 maart studiedagen
twee studiedagen. De opvang is wel gewoon open.
15 maart 9.00 uur OR vergadering
Het team gaat deze dagen samen aan de slag en is dus
29 maart herdenking JP Heije
gewoon op school aan het werk. Er staan verschillende
12 april Koningsspelen / sportdag
onderwerpen op de agende gericht op de kwaliteit van het
onderwijs, de opbrengsten, werkverdeling 2019-2020 en het schoolplan 2019-2023.

Op 29 maart zullen wij meedoen aan de herdenking van
JP Heije in de kerk van Abbenes. Dit wordt uitgebreid
gevierd omdat de kerk dit jaar 150 jaar bestaat. Daarom
zullen de kinderen een musicale voorstelling verzorgen en
ook het koor van Abbenes zal een rol hebben deze
ochtend.
U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te
wonen. Daarvoor moet u om 10.00 uur bij de kerk van
Abbenes zijn.
De kinderen zijn om 12.15 uur weer op school en kunnen daar opgehaald worden.
Voor de voorjaarsvakantie zijn er kleurplaten uitgereikt voor een kleurwedstrijd in het kader van
het 150 jaar bestaan van de kerk. Wij hebben er al een aantal binnen maar er
kunnen er nog meer bij! Ligt er nog steeds een klaar op de keukentafel? Vraag
uw kind er snel nog iets moois van te maken en in te leveren op school.

Volgende week zal uw kind een brief met een strookje mee krijgen
over Palmpasen. Daarin de vraag of zij een palmpasenstok willen
versieren. De stokken en de materialen om te versieren, als wel het broodje
worden door ons verzorgd.
Als uw kind meedoet dan verwachten wij wel dat hij of zij ook aanwezig is bij de
Palmpasenviering in de kerk van Abbenes op 14 april. Daarover meer in de brief.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde sponsorloop. De sfeer was erg gezellig en de kinderen
gaven zelf ook aan het heel leuk te vinden dat het dit jaar rondom een thema was. Dank aan alle
sponsors, ouders die geholpen hebben en natuurlijk alle ouders en andere bekenden die hebben
aangemoedigd. Speciale dank aan Mandy van der Plas voor de hele organisatie, chapeau!
Voor diegenen die het sponsorgeld nog niet hebben ingeleverd. Graag voor volgende week vrijdag.
Zodra de totale opbrengst bekend is laten wij dat natuurlijk ook weten.

Op 15 februari is Julia geboren. Wij willen Karin, Thomas en Joost van
harte feliciteren met hun dochter en zusje!
Veel geluk samen.

Afgelopen donderdag heeft Marjolein Steffens, de nieuwe wethouder van
onderwijs, een bezoek gebracht aan ons kindcentrum. Wij hebben een
heel prettig gesprek gehad over ons kindcentrum en zij heeft met
interesse en plezier alle groepen bezocht.

In de week van 25 t/m 29 maart doen wij mee aan de week van het geld.
Voor elke groep zijn er lessen passend bij hun niveau. Voor groep 8 wordt
er een gastles verzorgd.
Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld.
Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd
voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Nog ver weg maar voor de vroegboekers al handig om zicht te hebben op de vakanties van het
volgende schooljaar.
Herfstvakantie
zaterdag
19.10.2019 t/m zondag 27.10.2019
Kerstvakantie
zaterdag
21.12.2019 t/m zondag 05.01.2020
Voorjaarsvakantie
zaterdag
15.02.2020 t/m zondag 23.02.2020
Goede vrijdag
vrijdag
10.04.2020
Pasen
zaterdag
11.04.2020 t/m maandag 13.04.2020
Koningsdag
maandag
27.04.2020
Meivakantie
zaterdag
25.04.2020 t/m zondag 10.05.2020
Hemelvaart
donderdag
21.05.2020 t/m zondag 24.05.2020
Pinksteren
zaterdag
30.05.2020 t/m maandag 01.06.2020
Zomervakantie
zaterdag
04.07.2020 t/m zondag 16.08.2020

