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Korte mededelingen
Opening Lab'O
Ouders in de school
Belangrijke data

Dinsdag 22 maart t/m 13 april
Woensdag 13 april
Woensdag 13 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 en maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 en donderdag 21 april
Vrijdag 22 april
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei

Projectweek
Opening LabO
Paasviering
Studiedag Alle kinderen vrij
Goede vrijdag en 2e Paasdag
Bewegend leren middag op het plein.
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Korte mededelingen
Dinsdagmiddag 19 april organiseren we een bewegendleren middag. Alle leerkrachten geven een
bewegendleren activiteit aan iedere groep op het schoolplein. Dit is gepland van 13.00 t/m 14.15 uur.
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
Wilt u zorgen dat uw kind(eren) woensdag 13 april op tijd op school zijn. We vertrekken 8.35 uur met de hele
school naar de kerk voor onze paasviering.
In de parro app is het nu ook mogelijk om uw kind ziek te melden.
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Opening Lab'O
2022
Komende woensdag 13 april sluiten we ons project hergebruik af. In alle groepen is er heel hard gewerkt aan
dit thema. Iedere klas heeft ook een eigen groepswerk gemaakt. Deze worden geveild.
Woensdag 13 april kunt u in de school komen kijken naar al het werk dat de kinderen hebben gemaakt. We
organiseren een feestelijke afsluiting van het project en opening van ons Lab'O. Daarnaast worden er hapjes
en drankjes verkocht en gaat de gehele opbrengst naar giro 555 tbv Oekraine. Het is alleen mogelijk om met
contant geld af te rekenen.
Het programma voor woensdag ziet er als volgt uit.
11.45 uur: Alle klassen staan op het plein
11.50 uur :Toespraak juf Toyah
12.00 uur: Officiële spectaculaire opening project
12.00-14.00 uur: Iedereen kan een kijkje nemen in de kassen en het nieuwe Lab'O. Daarnaast is het een mooie
gelegenheid om elkaar weer te spreken onder het genot van een hapje en drankje. Kinderen uit verschillende
groepen verkopen spulletjes, zoals speelgoed, boeken, vogelhuisjes enz. Er zijn verschillende workshops met
materialen uit het Lab'O.
12.45 uur: We veilen de groepswerken.
13.45 uur: Bekendmaking opgehaalde geld bedrag
14.00 uur: Afsluiten.
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Koffie ochtend
2022
Vorige week hebben we op donderdag en vrijdag een koffieochtend georganiseerd. Het was heel fijn om met
een groep ouders weer bij elkaar te zitten en met elkaar van gedachten te wisselen. Onderwerpen die we
samen besproken hebben zijn dat het contact tussen school en ouders wordt gemist zoals we dat gewend
waren. We willen komende periode vaker een koffie ochtend organiseren. Wij hopen dat u er dan ook (weer)
bij bent.
Dinsdag 31 mei is de volgende. Tot dan!

Belangrijke data!
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

Projectweek
Opening LabO
Paasviering
Studiedag Alle kinderen vrij
Goede vrijdag en 2e Paasdag
IEP Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
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