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Lekker fit! week
Volgende week is het weer tijd voor de lekker fit! week! De hele week staat in het teken van bewegen
en gezond eten. Vandaag is de lekker fit! week al geopend in alle groepen! De kleuters hebben zich
uitgeleefd op de hobbelbobbelbaan en de groepen 3 t/m 8 hebben een floorballtoernooi gehad. Naast
de vele workshops, smaaklessen en clinics, zal volgende week iedere klas zich verdiepen in één bepaald land. Wat voor sporten beoefenen de mensen daar en wat voor (gezonde) tussendoortjes worden er in dat land gegeten? Aan het eind van de week zullen de klassen aan elkaar presenteren wat zij
geleerd hebben over de verschillende landen.
Geeft u uw kind volgende week lekker veel fruit mee, want elke klas verdient punten met ieder stuk
fruit/groente dat wordt gegeten in de klas! De winnende klas wordt aan het eind van de week bekend
gemaakt! Wij wensen alle klassen heel veel succes!
Traktatieworkshop
12 april zal er om 11.30 uur door de diëtiste een traktatieworkshop gegeven worden. Hoe maakt u een leuke en gezonde
traktatie bij bijvoorbeeld een verjaardag? Natuurlijk worden ook de handen uit de mouwen gestoken en zullen er leuke
en lekkere traktaties gemaakt worden! U bent uiteraard van harte uitgenodigd bij deze workshop.
Schoolfotograaf
Maandag 9 en dinsdag 10 april is de schoolfotograaf weer aanwezig op de Christophoor. Robinn Bos
van www.schoolfotograafonline.nl is dit jaar onze fotograaf. Hij zal van uw kind een portretfoto maken
en een groepsfoto ter herinnering aan dit schooljaar. Ook zal er van alle broertjes en zusjes die op de
Christophoor en de peuterspeelzaal zitten een broertje/zusje foto gemaakt worden. Als alle foto’s
klaar zijn, zult u een bericht ontvangen, waarna u de foto’s kunt bestellen en betalen via internet. De
foto’s worden uiteindelijk op school afgeleverd, waarna u ze ontvangt.
Themabijeenkomst over sociale media
Donderdag 12 april om 8.30 uur is er weer een themabijeenkomst in de ouderkamer. Dit keer gaat de bijeenkomst over
sociale media. Wat is sociale media en waar moet u op letten? Allemaal vragen waarop u een antwoord krijgt tijdens deze
bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gegeven door Dorothé Riteco (CJG) en Miriam
Meijer (SMW).
Jullie zijn jarig!
Koningsdag
Dit jaar zullen op vrijdag 20 april op alle scholen in Nederland
de Koningsspelen plaatsvinden. De kinderen ontbijten gezamenlijk in de klas en deze dag heeft iedere klas een gymles. U
bent voor deze gymles uiteraard van harte uitgenodigd! Natuurlijk wel met gymkleren, want deze dag sporten we samen.
De exacte tijden volgen nog…
Vacature medezeggenschapsraad
Intan Tauran heeft enkele weken geleden aangegeven te stoppen met haar werkzaamheden voor de medezeggenschapsraad. Wij danken Intan voor de tijd en energie die zij gestoken heeft in de MR.
Door het vertrek van Intan is er een vacature ontstaan in de oudergeleding van de
MR. De ouders van de MR helpen de school door mee te denken over het beleid op
school. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter
van de MR: meester Jeffrey.
Jullie zijn nieuw op school… welkom!
Elaiza en Dairickson zijn nieuw op school. Wij wensen jullie veel speel– en leerplezier
op de Christophoor!

Van harte
gefeliciteerd!
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