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Schoolinfo
Hierbij ontvangt u de achttiende schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u veel
leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief.
Groet Freerk Elzinga
Digitaal verzuimregister:
Alle scholen in het primair onderwijs melden vanaf 1 april
2017 ongeoorloofd schoolverzuim digitaal aan het
Verzuimregister bij DUO. Dit gebeurt vanuit het
leerlingenadministratiesysteem van de school.
De
Beste
school
Ouders
is wettelijk
/ verzorgers,
verplicht om de volgende soorten
ongeoorloofd verzuim te melden via het Verzuimregister:

Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig
binnen een periode van 4 weken.

Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd
afwezig.

Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de
schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Koningspelen:

Vrijdag 21 april organiseren we samen met de Sevenaerschool de jaarlijkse
Koningspelen.
De leerlingen worden om 8.30 uur op school verwacht. Om 9.00 uur willen we
ons verzamelen op het plein voor de sporthal waar we beginnen met het dansje
Okido. Hiermee worden de Koningspelen geopend.
De spelletjes zullen dan ongeveer om 9.15 uur starten.
Groep 1 en 2 houden de spelletjes in zaal B.
Groep 3 en 4 houden de spelletjes in zaal A.
Groep 5, 6 en 7 houden de spelletjes op het plein aan de voorkant en op het veld
achter het sportcomplex.
Kleding:
Groep 1 en 2: binnen gymkleding.
Groep 3 en 4: binnen gymkleding.
Groep 5, 6 en 7: buiten gymkleding en
buitenschoenen.
De leerlingen van groep 8 worden begeleid door
de groep 8 kinderen van beide scholen. De
leerkrachten assisteren bij de verschillende
onderdelen.
De leerlingen ontvangen deze morgen limonade en een gezonde snack.

Na afloop (rond 11.30 uur) gaan de leerlingen naar school waar ze genieten van de Koningslunch. De
school eindigt om 14.15 uur.
Ouders en andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom om bij de spelen aanwezig te zijn.

Belangrijke data
13 april
18 april
14 april
17 april
18 t/m 20 april
19 april
20 april
21 april
24 t/m 28 april
29 april
3 mei
5 mei
7 mei
10 mei
20 mei
25 en 26 mei
30 mei
5 en 6 juni

Paasviering
Actualiteitenavond
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Centrale Eindtoets groep 8
Kleuters vrij
Schoolinfo met Nieuws uit de klassen
Koningspelen
Meivakantie
Tuinklusdag
Verkeersles; de dode hoek
Bevrijdingsdag
KSG dienst
Korfbaltoernooi
Rommelmarkt
Hemelvaartsvakantie
Survival voor de groepen 5 tot en met 8
Pinkstervakantie

Wij wensen alle leerlingen en hun ouders hele fijne
Paasdagen toe

