Weekbrief groep 1/2

week

Beste ouders,
Schatkist
We werken aan het thema ‘wonen’. Pompom vertelde ons dat hij wil verhuizen met een
“verhuisvliegtuig”, maar wij vonden het leuker als hij in de buurt zou verhuizen, zodat hij bij
ons op school kan blijven. We leerden over verschillende soorten woningen en bekeken wat
er in onze buurt allemaal te vinden is.
We maken mooie tekeningen met wasco en doen daar ecoline over. Ook bouwen we onze
eigen droomwijk en leren we een nieuwe klank.
Paasactiviteiten
Op donderdag 18 april zullen wij op school Paasactiviteiten doen. U heeft hierover een
briefje ontvangen. Denkt u aan het meegeven van een w.c. rolletje en een gekookt ei?
Rijden schoolreis
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die kunnen rijden van en/of naar Poppendamme.
U kunt inschrijven op het formulier naast de klasdeur. Bij voorbaat dank.
Vrije dagen / vakantie
De komende periode zijn er een aantal vrije dagen en ook de Meivakantie komt er weer aan.
Hieronder een kort overzicht van alle vrije dagen:
19 april Goede Vrijdag
22 april t/m 3 mei Meivakantie (met daarin Pasen)
21 mei personeelsdag Archipel
29 mei studiedag
30 mei Hemelvaartsdag, 31 mei ook vrij
10 juni Pinksteren

Waterpokken en krentenbaard
Momenteel zijn er kinderen in de klas met waterpokken en ook kinderen met krentenbaard.
Wij letten goed op de hygiëne echter de kans dat kinderen elkaar besmetten blijft mogelijk.
We vragen u daarom alert te blijven en indien nodig ons te informeren. Mocht u twijfels
hebben wanneer uw kind plekjes op de huid krijgt, dan adviseren wij u de huisarts te
raadplegen. Er hangt een papier met informatie over krentenbaard in de hal.
Woensdag
Op woensdag 17 april zal juf Yolan in de kleuterklas zijn. Juf Miranda werkt deze dag in
groep 3/4.
Niet vergeten
- Inloop tussen 8.20 en 8.30 uur.
- Woensdag = fruitdag
- U kunt nog inschrijven om te rijden tijdens de schoolreis.
- Denkt u aan een w.c. rolletje en een gekookt ei voor donderdag?!
- Vrijdag zijn de kinderen vrij en daarop volgend hebben wij 2 weken meivakantie.
Alvast een hele fijne vakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
juf Yolan en juf Miranda

