Agenda april
30 maart
t/m 2 april
3 april
9 april

11 april
17 april
17+ 18 april
18 april
19 april
20 april
22 april
23 april
24 april
26 april
27 april t/m
13 mei

Jarig deze maand
Paasweekend: Alle leerlingen
zijn vrij! Fijne paasdagen!
Schoolfotograaf
Groepenshow groep 3, aanvang
19.00u voor alle ouders. De
kinderen zien we graag om
18.30u op school.
Groep 4/5b doet een workshop
van Quintus. Oude kleren aan.
Bevrijdingsloop, aanvang 17.00u
Eindtoets IEP voor groep 8.
MR-vergadering 19.30u.
Groepenshow groep 4/5b,
aanvang 19.00u. De kinderen zien
we graag om 18.30u op school.
Koningsspelen!
Juf Marjolijn is jarig!
Groep 3 gaat naar de bibliotheek.
Schoolreis groep 1/2a+b
Groepenshow groep 4/5a,
aanvang 19.00u. De kinderen zien
we graag om 18.30u op school.
Meivakantie. Veel plezier!

02 april
04 april
05 april
09 april
10 april
12 april
13 april
14 april
17 april
21 april
22 april
27 april
30 april

Thijs Bastiaans
Marens Vahl
Julie Wezenberg
Luc Arends
Janne Bakker
Malou Brouwers
Merijn Brouwers
Demi Lozeman
Nikki Doorn
Féron van Leeuwen
Lukas Valk
Róbin de Boer
Sil Huisman

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 14: Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Week 15: Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je mee?”
Week 16: Bedenk je eerst goed, voor je iets doet.
Week 17: Zoemer? Geen gekwek, meteen op je plek.

Groep 3 t/m 8
Week 13+14: Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Week 15+16: Zeg geen “Nee”, maar: “Speel je mee?”
Week 17+18: Bedenk je eerst goed, voor je iets doet.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 3 april komt de schoolfotograaf bij ons op school om leuke foto’s te maken. Er worden groepsfoto’s en
pasfoto’s gemaakt. Om 08.30u starten we met de foto’s voor de broertjes en zusjes. De broertjes en zusjes die nog
niet op school zitten mogen natuurlijk ook op de foto. De foto’s worden gemaakt in de speelzaal. Wij vragen u
vriendelijk om in de gang te wachten bij de directiekamer.
Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.
Na een aantal weken ontvangt u de inlogcode om de schoolfoto’s online te bestellen. Als u de stappen nauwkeurig
volgt, krijgt u de foto’s thuis toegestuurd. Indien u vragen heeft, stel ze gerust aan Saskia.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april vieren wij Koningsdag op school en doen wij mee aan de Koningsspelen. Deze dag mogen alle
leerlingen verkleed op school komen. Denk bijvoorbeeld aan de kleuren rood, wit, blauw en oranje, maar andere
koninklijke outfits worden ook zeer gewaardeerd.
We starten om 8.30u op het plein om deze dag te openen met een dans. Alle leerlingen verzamelen zich bij de
leerkracht. Na de muzikale opening gaan alle leerlingen naar de groep. De hele ochtend staat in het teken van ‘oud
Hollandse’ spelletjes. Er worden groepjes gemaakt van leerlingen uit groep 1 t/m 8 en zij vermaken zich de hele
ochtend met sport en spel. De leerlingen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, wij zorgen voor een
koninklijk tussendoortje.
Om 12.00u eindigen de Koningsspelen en zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij. Groep 5 t/m 8 gaat ‘s middags
gewoon tot 15.00u naar school.

Bevrijdingsloop
Ook dit jaar organiseren de Kamper Oranje vereniging en de atletiekvereniging AV ISALA ‘96 weer de jaarlijkse
terugkerende bevrijdingsloop en wel op: dinsdag 17 april 2018. Dit evenement zal plaatsvinden op de kunststof
atletiekbaan van AV ISALA ’96, die te vinden is op het sportpark Hagenbroek in Kampen.
Het wedstrijdprogramma:
17.00u:
Meisjes 6 jaar
17.08u:
Jongens 6 jaar
17.15u:
Meisjes 7 jaar
17.23u:
Jongens 7 jaar
17.30u:
Meisjes 8 jaar
17.38u:
Jongens 8 jaar
17.45u:
Meisjes 9 jaar
17.53u:
Jongens 9 jaar
18.00u:
Leerkrachten + stagiaires en ondersteunend personeel
18.08u:
Meisjes 10 jaar
18.15u:
Jongens 10 jaar
18.23u:
Meisjes 11 jaar
18.30u:
Jongens 11 jaar
18.38u:
Meisjes 12 jaar
18.46u:
Jongens 12 jaar
19.00u:
Kamper Mijl
19.15u:
Scholen estafette ( 5 x 200 meter)
We hopen op zoveel mogelijk support. Komt u ons ook aanmoedigen?

