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CARNAVAL 2019
Op maandag 25 februari worden de prins en prinses Carnaval bekend gemaakt. In deze week
geven de prins en prinses de kinderen elke dag een leuke of gekke opdracht. U krijgt hierover later nog meer informatie. De prins en prinses krijgen in deze week “de sleutel” van de
school.
De kandidaten zijn nu nog volop campagne aan het voeren om de meeste stemmen te bemachtigen. De verkiezingsprogramma’s van de kandidaat prins en prinses carnaval 2019 zijn
te lezen op de wand van de speelzaal in de hal van de school. Ook hebben ze filmpjes gemaakt waarin ze vertellen waarom de leerlingen op hun moeten stemmen. Deze filmpjes
worden uiteraard alleen intern vertoond.

Op vrijdag 1 maart vieren we Carnaval op school met als thema:

“Carnaval op de dansvloer!”
Deze ochtend zal in het thema staan van muziek en dans en natuurlijk hoort daar ook wat
lekkers bij! Uw kind hoeft deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
Daarna is er tijd voor een modeshow in de eigen klas en is er een talentenshow voor de kinderen in de grote gymzaal. I.v.m. de ruimte zijn ouders hier niet bij aanwezig.
We lopen met alle kinderen een optocht en u mag komen kijken langs de kant van de weg.
De starttijd van de optocht is 11.30 uur. We lopen via de Pieter Poststraat naar de Klerklaan
en weer terug naar de Pieter Poststraat. We sluiten gezamenlijk af op het schoolplein aan de
BOR zijde waar de prins en prinses de sleutel weer overhandigen aan meneer Harry.
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
Alle kinderen zijn deze dag vanaf 12.15 uur vrij.
Om het feest met jong en oud fijn te kunnen vieren, vragen wij u om uw kind geen spuitserpentine, zwaarden of enge maskers mee te geven naar school.
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CHALLENGE ME VAN KEIGAAF.
De groepen 5 t/m 8 strijden al een paar weken tegen elkaar “Welke groep voert de meeste
challenges uit”? (zie Nieuwsbrief nr. 17)
Welke groep wint de welverdiende workshop?
De kinderen voeren challenges uit zoals heitje voor karweitje, maak een gezonde soep, kom
met een vervoersmiddel naar school wat geen auto is etc. Ze komen met leuke, creatieve en
sportieve activiteiten terug op school. De leerkrachten hebben al veel foto’s en filmpjes mogen ontvangen.
Het eind is in zicht! Wij hopen nog veel foto’s en filmpjes te mogen ontvangen.
Heel veel plezier en succes!

OPGEVEN NIEUWE LEERLINGEN
Het is in verband met een goede planning van het volgend schooljaar van belang om alle
kinderen, die gedurende het lopende schooljaar (2018/2019) en komende schooljaar
(2019/2020) vier jaar worden, vóór 1 april 2019 op school aan te melden. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de directeur.
Wanneer u plannen heeft om vóór of in het nieuwe schooljaar te gaan verhuizen en wanneer uw kind dan naar een andere school gaat, willen wij dit graag vóór 1 april van u vernemen.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
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