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Belangrijke data:

20 april - informatieavond groep 7 AMN, Biebbus
21 april - Centrale eindtoets groep 8
22 april - Centrale eindtoets groep 8
22 april - Koningsspelen

24 april t/m 9 mei meivakantie

Informatieavond
De wijze waarop wij de informatieavond aangaande de
AMN toets vormgeven is nog niet geheel duidelijk.
Zodra wij meer weten, stellen wij U hiervan op de
hoogte.

Koningsspelen
Op donderdagmiddag 22 april as. vieren wij Corona-
proof Koningsdag.
De leerlingen zullen dan, met hun eigen groep, onder
begeleiding van onze gymdocenten een aantal leuke
activiteiten uitvoeren.
Natuurlijk wordt er gezorgd voor een lekkere en gezonde
versnapering.Het is immers feest.

Het is erg leuk als onze leerlingen oranje gekleed
meedoen aan de activiteiten. Echter verzoeken wij de
leerlingen wel om zich pas in de middag te verkleden.
Dit, i.v.m. de eindtoets van leerlingen uit groep 8.
Ook  is het slim om sportieve schoenen aan te hebben of
mee te nemen voor het middagprogramma.
Het zijn buitenactiviteiten dus geen gymschoenen.

Stukje studiedag
Dinsdag 6 april jl. hebben we een studiedag gehad met
alle scholen behorende bij Floresonderwijs. De
studiedag stond vooral in het teken van
kansengelijkheid. De stichting Floresonderwijs en wij in
het bijzonder willen de kansen van al onze leerlingen
vergroten. Dit kan door goed onderwijs, een goede
organisatie en de leerlingen te zien en aan te sluiten bij
hun onderwijsbehoeften.
De studiedag heeft ons weer inzichten geven in de wijze
waarop wij dit nog beter kunnen doen.

Doekoe actie
Vanaf maandag 19 april
kan iedereen weer
meesparen voor  sport
en spelmateriaal voor
onze school.
Onze COOP is de winkel
op de Drieslag daar staat
een verzamelbuis, maar
op school inleveren mag
natuurlijk ook.
Dus vraag aan
mama,papa,opa,oma of
buurman enzovoort om
alle doekoes aan jou
mee te geven naar school.
Er staat op het kantoor van Juf Fatima en Patricia een
bak waar ze ingeleverd mogen worden.

Schoolvoetbal
Helaas zijn er dit jaar toch geen mogelijkheden om het
schoolvoetbal in welke vorm dan ook te organiseren.
Meer informatie kunt U vinden op de website van
sportbedrijf Arnhem.

Moestuintjes
Vanaf vrijdag 9 april staat er bij de Albert Heijn, aan de
Groningensingel een box waarmee deze supermarkt
moestuintjes voor onze school wil sparen. Met dit
initiatief zijn wij ontzettend blij. Onze leerlingen zijn al
bekend met onze schooltuin, echter het zaaien en
oogsten d.m.v.moestuintjes  in de klas vinden wij een
waardevolle aanvulling hierop.

Spaar dan ook vooral mee.
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