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Wij feliciteren....

2022

Komende weken zijn: Stef, Bella, Roos en Nikki jarig Wij wensen jullie een fijne dag.
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Vrijdag 25 maart
Donderdag 31 maart
Vrijdag 1 april
Dinsdag 22 maart t/m 6 april
Woensdag 13 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 en maandag 18 april
Woensdag 20 en donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei

Infoboog 7
Koffie ochtend 8.30 uur
Koffie ochtend 8.30 uur
Projectweek
Opening LabO
Paasviering
Studiedag Alle kinderen vrij
Goede vrijdag en 2e Paasdag
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Inleiding
Het is lente, een tijd waarin we allemaal weer uit onze huizen komen en elkaar ontmoeten buiten. Afgelopen
weken zijn we allemaal getrakteerd op prachtig zonnig weer. Het lijkt een periode af te sluiten van corona en
afstand. We mogen elkaar weer gaan ontmoeten. Verderop in deze Infoboog hier meer informatie over.
Daartegenover staat de situatie in Oekraine. Een schokkende realiteit. Wij willen als school hier ook ons
steentje aan bijdragen. Het onderwerp wordt in de klassen besproken passend bij de groep van uw kind.
Daarnaast worden er in de groepen 5 t/m 8 acties opgezet om geld in te zamelen.
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Korte mededelingen
2022
Peutervoetbal is weer gestart. Van 15.15 t/m 15.45. En van 15.45 t/m 16.15 olv meester Jorn. Mocht u vragen
hebben kunt u mailen naar jrakers@meerprimair.nl. Iedere peuter is welkom.
Dinsdag 31 mei! Organiseren we weer een atelier. Hiervoor kunnen we uw hulp goed gebruiken. Wilt u een
leuke workshop verzorgen, laat het ons weten. U kunt een mail sturen naar
m.fahey@deregenbooghoofddorp.nl

Project
Afgelopen dinsdag hebben we het project HERGEBRUIK feestelijk geopend op het schoolplein. Mogelijk heeft u
hier iets van gezien tijdens het naar school brengen van uw kind. Iedere groep werkt aan hun eigen subthema.
Kringloopwinkel (1 /2), papier (3/ 4), plastic (5/6), afval? (7/8). Daarnaast zijn de groepen 5 t/m 8 bezig met
geld inzamelen voor OekraÏne. Via parro bent u op de hoogte gebracht van de acties die er lopen. U kunt de
komende weken in alle klassen uw statiegeldflessen inleveren.
Woensdag 13 april kunt u in de school komen kijken naar al het werk dat de kinderen hebben gemaakt.
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Juf Eline is getrouwd
2022

Wat hebben wij een mooie dag gehad! En die dag begon ontzettend goed hier op school. Alle kinderen zagen
er prachtig uit en wat werden wij goed onthaald met een mooi lied. We hebben veel gelachten en vooral ook
genoten.
Namens Tim en mijzelf wil ik jullie allemaal bedanken voor de lieve kaartjes, cadeautjes en vooral de
gezelligheid op onze mooie dag.
Groetjes juf Eline
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Ouders in de school
2022
Afgelopen twee jaar was het helaas geen vanzelfsprekendheid dat u als ouder met uw kind mee de school in
liep. Wij missen als school het contact met u als ouder en wij kunnen ons voorstellen dat u ook het contact
met school en andere ouders mist. Komende periode willen wij gebruiken om na te denken over hoe we het
contact met u als ouders in de school weer kunnen organiseren. Een paar dingen vinden wij nu belangrijk om
te noemen.
U kunt uw kind bij het hek afzetten. De kinderen zijn heel zelfstandig en de schooldag start hierdoor heel rustig
en efficient. Maar weet dat u als ouder welkom bent in de school. Om even een korte vraag te stellen aan de
leerkracht of een mededeling te doen.
Graag gaan wij met u als ouders ook in overleg om van u te horen hoe u het graag ziet op school. Wij nodigen
u daarom uit om mee te denken op donderdag 31 maart of vrijdag 1 april om 8.30 uur voor een kopje koffie en
een gesprek. Ik hoop u hier te mogen ontmoeten.

Belangrijke data!
Vrijdag 25 maart
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Woensdag 13 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
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Woensdag 20 en donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei
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