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Pasen
Aanstaande maandag starten wij met het paasthema. Dit betekent dat de school
gezellig versierd wordt en dat de voorbereidingen voor Pasen starten. Ook dit
jaar vragen wij weer uw medewerking!
In de week voor Pasen, ook wel ‘de Goede Week’ genoemd, willen wij paasmandjes brengen bij verzorgingstehuis Aafje op de Slinge. Ieder jaar opnieuw
verheugen deze bewoners zich weer op onze komst en daarom vullen we ook dit
jaar weer met z’n allen mandjes. In de mandjes kan van alles. U kunt hierbij denken aan: koekjes, snoepjes, thee, fruit, chocolade etc. Wij vinden het fijn als u uw
zoon of dochter iets meegeeft naar school, maar u mag het uiteraard ook zelf
brengen. Dit kan t/m 23 maart. Alvast bedankt!
Op Witte Donderdag 29 maart zal onze jaarlijkse paasviering plaatsvinden. U
bent hierbij uiteraard van harte uitgenodigd. We starten met de viering om 8.45
uur en zingen en vieren met elkaar tot ongeveer 9.30 uur.
In de middagpauze krijgen de kinderen een heerlijke paaslunch aangeboden!

Rapporten
Dinsdag 13 en donderdag 15 maart zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. Bij deze
Hoor... ontvangt u het strookje waarop uw tijd staat aangegeven. Wij hebben rekening gehouden met eenieders voorkeur.

Schooltandarts
12 maart komt de schooltandarts weer op school. Alle kinderen die zijn ingeschreven bij
Sanakids worden deze dag opgehaald door de assistente. Na controle worden de kinderen
weer teruggebracht naar school. Als er een behandeling heeft plaatsgevonden heeft uw
kind een briefje in de tas zitten. Als u meer informatie wilt over de schooltandarts kunt u
terecht bij juffrouw Conny.

Landelijke verkiezingen in de Wereld op Zuid
Woensdag 21 maart is de grote hal van de Wereld op Zuid een officieel stembureau. Hierdoor is de hal van de Wereld op Zuid de gehele dag geopend.

Leerplichtwet
Als uw kind 5 jaar is geworden valt uw kind onder de leerplichtwet. Dit betekent dat het belangrijk is dat u er voor zorgt dat uw kind op tijd in de klas zit.
Op deze manier zit uw kind klaar voor de juf of meester die om klokslag 8.30
uur met de dag begint. De leerplichtwet geeft ook aan met welke reden
iemand verlof mag krijgen. Hiervoor zijn landelijk strenge regels opgesteld.
De directie van iedere school heeft zich hier aan te houden. Een goede reden om verlof te geven kan bijvoorbeeld een bruiloft zijn van een oom/
tante. Extra vakantie of goedkope tickets zijn geen reden voor verlof.

Dinsdag 20 maart heeft het gehele team een studiedag.
De kinderen zijn deze dag vrij.
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Jullie zijn jarig!
Van harte
gefeliciteerd!
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