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donderdag en vrijdag komt het
schoolfruit dus te vervallen.

Tevredenheidsonderzoek
Wilt u zo vriendelijk zijn om het
tevredenheidsonderzoek deze week in te
vullen? Wij vinden het belangrijk uw mening
te horen! Tot op heden heeft helaas nog maar
35% van de ouders de vragenlijst ingevuld.
Voor 26 april moet de lijst ingevuld worden.

Agenda
19 april
20 april
20 april

(nacht) fietsen voor KWF
Ontbijt op school 1 t/m 8
Koningspelen groep 1 t/m
5, sponsorloop 1 t/m 4
20 april
Terra Nova groep 8
24 april
Createrhavet
26 april
kijkavond project (17.3019.00)
27 april
vrij, Koningsdag
28 april t/m 13 mei meivakantie
14 mei
weer naar school
14 mei
juf Amber vrij, juf
Carolien groep 7
16 mei
“Je wordt thuis gebracht”
voorstelling groep 1-4
16 mei
Juf Maaike nascholing, juf
Jacqueline groep 6
17 mei
MR vergadering
18 mei
juf Carolien vrij, juf
Amber groep 7
21 mei
vrij, tweede Pinksterdag
22 mei
vrij voor leerlingen,
studiedag leerkrachten

Wist u dat?
- We al €30,00 hebben opgehaald aan
lege flessen en €215 aan koffie,
zoetigheden en ijsjes?
- We heel benieuwd zijn naar het totaal
bedrag dat morgen rond 15.00 uur
bekend gemaakt gaat worden?
-Iedereen vanaf volgend week weer
zelf fruit mee moet nemen? De vaste
fruitdagen op school zijn maandag en
woensdag. Vijf dagen in de week fruit
mee mag natuurlijk altijd en juichen wij
alleen maar toe! Op woensdag,

Juf Marian
Juf Marian heeft aangegeven na de
zomervakantie te gaan genieten van haar
pensioen. Hoewel wij hier alle begrip voor
hebben, vinden we dit enorm jammer en
zullen we haar als juf en collega ontzettend
gaan missen.
Gelukkig blijft ze tot de zomervakantie zodat
we langzamerhand aan het idee kunnen
wennen.

Koningspelen ontbijt
Morgenochtend start de dag op school voor
iedereen met het Koningspelen ontbijt. Deze
wordt ons gratis aangeboden door de Jumbo.
Het is voor de grotere eters handig om thuis
vast een boterham te eten. Wil iedereen die dit
nog niet gedaan heeft een bord, beker en
bestek meenemen (voorzien van naam)?
Het ontbijt bestaat uit:
Goudeerlijk Brood volkoren (x2)
Yam glutenvrij brood (voor allergische leerlingen
Jumbo Speltwafels (x1)
Jumbo Halvarine (x1)
Blue Band Fruitspread (x1)
Jumbo Halvajam (x1)
Jumbo Appelstroop (x1)
Woezel & Pip Smeerkaas (x2)
Oranje gekookte eieren (doos met 10 stuks)
Komkommer (x1)
Snoeptomaatjes
Woezel & Pip Appeltjes
Campina Lang Lekker Halfvolle Melk (x2)

Sponsorloop
Wil iedereen voor de meivakantie het geld
voor de sponsorloop inleveren op school?

GGDFlits Doe mee met de
Kindermonitor

We zijn begonnen aan de nacht marathon! Na
groep 8 zijn vanmiddag om 14.30 uur oudleerlingen, ouders en leerkrachten begonnen
aan het lopen en fietsen voor de Alpe ‘d
HuZes. We gaan achter elkaar door tot
morgenochtend 08.45 uur. De hele nacht door
zijn er personen in beweging!
U kunt tussen 8.20 en 8.40 uur (nog een keer)
heerlijke koffie, thee en zoetigheden kopen
voor het goede doel.

Op 8 maart kreeg een grote groep ouders in de
regio Kennemerland een uitnodiging voor de
Kindermonitor. Dit is een groot onderzoek
van GGD en JGZ Kennemerland naar de
gezondheid, welzijn en leefstijl van 0 t/m 11jarige kinderen. Bent u ook uitgenodigd? Vul
dan de online vragenlijst in.
De vragen gaan over gezondheid, beweging,
voeding, pesten, opvoeding en meer. Om een
zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van
de kinderen in de regio, is het belangrijk dat
zoveel mogelijk ouders mee doen.
Gemeenten, scholen en jeugdorganisaties
kunnen met de resultaten van het onderzoek
beter bepalen of er andere activiteiten of
voorzieningen nodig zijn. Bijvoorbeeld meer
speelplekken in de buurt of extra
opvoedspreekuren.

Verjaardagen
21 april
21 april

Tijdelijke woonruimte gezocht
Er is brand geweest in het huis van Michael
uit groep 1. Gelukkig is niemand gewond
geraakt maar er is wel veel rook- en
roetschade. Zeker tot eind mei kan het gezin
(3 personen) niet in hun eigen huis terug. Ze
verblijven nu in een hotel (kostbaar!) maar
zouden erg geholpen zijn met tijdelijke
woonruimte in Hoofddorp. Weet u iemand die
langere tijd op vakantie gaat, een
antikraakpand heeft of een andere tijdelijke
oplossing? Dan kunt u dit doorgeven aan juf
Yvonne.

Chris de Ru
Kjeld Schmitz

groep 5
groep 8

