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Kalender maart -april

15 maart

STAKINGSDAG SCHOOL GESLOTEN !!!!!!!

19 maart
22 maart
18 – 22 maart
29 maart
3 april
4 april
11 april
12 april
16 – 17 – 18 april
19 april
19 april
19 april
6 mei

Informatieavond Online Veiligheid
Pannenkoekendag groep 8
Week van de lentekriebels
Verjaardagen juffen groep 7 en 7/8
Studiedag
Theoretisch verkeersexamen
Kledinginzameling
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Paasactiviteit met Bill Banning
Rapporten groep 8 gaan mee.
Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie!
De school begint aan de laatste periode.

Jarigen
Jarig in maart
Liv-Kristine van Oorschot
Bo van Eggelen
Tara Beekwilder

Fenne Bruurmijn
Evi van der Heijden
Bart Boom

Thera Ploegmakers
Laura Beekwilder
Juf Trudy

Kledinginzameling 8 t/m 11 april
Lentekriebels? Opruimdrift? Breng vanaf 8 tot 11 april uw oude kleding en ander textiel naar
onze school! De opbrengsten zijn voor ons zeer lucratief. Wij benutten de opbrengst geheel
aan extra activiteiten voor de kinderen!!!!!

Koningsspelen 12 april groepen 1 t/m 4
Op vrijdag 12 april vieren wij Koningsdag!
We beginnen die dag met een Koningsontbijt. Handig
wanneer u de kinderen een plastic bordje, beker en
bestek meegeeft. Dit kan al de dag ervoor worden
meegegeven.
Om ongeveer 09.30 uur vertrekken we met de kinderen
onder begeleiding, naar de Speelberg. Daar gaan de
kinderen verschillende leuke spelletjes doen. Makkelijke
kleding en schoenen is wel zo prettig voor de kinderen.
Voor drinken en een appeltje wordt gezorgd. Maar mocht
het erg warm worden, geeft u gerust een flesje water
mee. Wat extra fruit mag ook.
Het zijn normale schooltijden.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen
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Online Veiligheid
Vanuit de Medezeggenschapsraad organiseren we volgende week dinsdagavond, 19 maart
a.s., een informatiebijeenkomst over "Online Veiligheid ". De avond wordt verzorgd door Halt.
Toelichting thema Online Veiligheid: " Er wordt heel veel gebruik gemaakt van het internet.
Thuis, op school en op straat via de smartphones. Naast alle goede dingen, heeft het
internet ook haar mindere kanten. Jongeren zetten veel informatie over zichzelf en anderen
online en overzien hiervan de gevolgen niet. Ook met pesten en dreigen gaan jongeren
soms veel te ver. Ouders en scholen willen dit gedrag voorkomen en aanpakken, maar
weten vaak niet hoe. Hoe maak je jongeren bewust van de gevolgen en gevaren van het
internet? Hoe voorkom je dat zij te ver gaan? En hoe kunnen ouders en scholen (tijdig)
ingrijpen.
?"
Op school besteden we ook aandacht aan dit thema. Halt verzorgt deze avond speciaal voor
alle
ouders.
U bent van harte welkom vanaf 18.30u in het lokaal van groep 7/8 van juffrouw Annelinde.
Om 18.45u start de bijeenkomst en duurt tot ongeveer 20.15u.

Penningmeester gevraagd
Op dit moment is Marie-Cecile Boom penningmeester van de oudervereniging. Volgend
schooljaar heeft Marie-Cecile geen kinderen meer op school en stopt ze als lid van de
oudervereniging. Derhalve zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Mocht u affiniteit met administratie en financiën hebben, dan is penningmeester een mooie
manier om een bijdrage te leveren aan onze school.
De penningmeester, een vader of moeder van de school, heeft geen andere taken binnen
het bestuur van de oudervereniging.
Mocht u interesse hebben en/of iets meer willen weten over het penningmeesterschap, dan
kunt u reageren op dit bericht of contact opnemen met de voorzitter van de oudervereniging,
mevrouw Debby Steevens tel.: 06-22864273.
.

Sjors sportief
Op donderdag krijgen de kinderen de sportflyer mee. Wanneer u het leuk vindt om ook het
bij de flyer horende 'Sjorsjournaal' van het Scala Sport & Beweegteam met de ouders te
delen dan hierbij de link: https://youtu.be/-GOZCAAXYJ8
.

Volg ons nu ook op: www.facebook.com/paletvlijmen

