Nieuwsbrief
25 maart 2022

Agenda
——————————————————

1 april
Schoolfotograaf
14 april
Paaslunch
15 april
Goede Vrijdag,
alle leerlingen vrij

Het is officieel: dit is de eerste nieuwsbrief die
volledig via Social Schools te lezen is. Wat fijn dat
al 80% van de ouders zich hebben aangemeld
hiervoor, dank u wel. Zo kunnen we u goed en
veilig op de hoogte houden van activiteiten en
belangrijke berichten.
Vanaf nu zullen alle berichten en
ook deze nieuwsbrief worden
verstuurd vanuit Social Schools.
Whatsapp zal niet langer worden
gebruikt om te communiceren
over schoolse zaken.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 1 april komt de schoolfotograaf langs. De fotograaf gebruikt
een lichte achtergrond. Het is fijn
wanneer uw kind die dag extra
mooi aangekleed naar school komt.

Zomergastje
De stichting ‘Zomergastje’ organiseert voor kinderen, die in de zomer thuisblijven, dat zij kunnen
logeren bij een gastgezin. Dit is
voor kinderen vaak een hele leuke ervaring om er even uit te zijn
en om kennis te maken met andere gezinnen.
Lijkt het u leuk om uw kind deze
zomervakantie bij een gastgezin
te laten logeren?
Dan kunt u uw kind aanmelden
info@zomergastje.nl of via
www.zomergastje.nl

Kunsthal Rotterdam
Op 7 april bezoeken de leerlingen
van de groepen Rood en Groen de
Kunsthal in Rotterdam. De Caldertentoonstelling die deze leerlingen
gaan bezoeken sluit goed aan bij de
technieklessen die zij hebben gehad
van onze techniekdocent meester
Horst. Uw kinderen kunnen u er
vast meer over vertellen.
De kinderen en begeleiders zullen
deze dag met de trein reizen. Wij
wensen de kinderen en hun begeleiders alvast een hele leuke dag.
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18 april
2de Paasdag,
alle leerlingen vrij
22 april
Koningsspelen
25 april t/m 8 mei
Meivakantie,
alle leerlingen vrij
16 mei
MR vergadering
26 en 27 mei
Hemelvaartsweekend, alle
leerlingen vrij

Maandag 4 april doen alle
eindgroepleerlingen mee aan
het praktisch verkeersexamen. Het theoretisch examen
hebben de kinderen reeds
succesvol afgelegd.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op 3 juni 2022
Tel: 020 - 462 76 20
Tel: 020 - 692 46 58

