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Agenda

REGEL VAN DE WEEK

Zaterdag 24 april tot en
met zondag 09 mei
-MeivakantieZondag 9 mei
-Moederdag-

- Ik ga goed met spullen om De regel van de week
Wij zijn zuinig op de spullen binnen en buiten de school en hier besteden we ook aandacht
aan. Het besef dat spullen geld kosten is een belangrijk aandachtspunt die we meegeven aan
onze leerlingen. We willen toch allemaal dat mooie spullen mooi en goed blijven en lang
meegaan. Ga dus met de spullen om alsof ze van jezelf zijn. Het is vervelend wanneer er
spullen kapotgaan, per ongeluk of expres. Doe daarom voorzichtig, ook wanneer de spullen
niet van jou zijn. Ruim alles altijd netjes op, zodat er de volgende keer door jou zelf of een
ander
ook
weer
mee
gespeeld
mag
worden.

De medezeggenschapsraad
LET OP!
GROEP 8A HEEFT OP
MAANDAG WEER
SCHOOL!

Voor onze MR zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om mee te denken over het
reilen en zeilen in de school? Neem dan contact op met juf Katja via
k.oostenbrug@sbodehaagsebeek.info en solliciteer!

Social schools app
Nog niet alle ouders hebben een account aangemaakt op Social Schools. Hoewel dit niet
verplicht is, raden wij u wel ten zeerste aan dit te doen. Met deze app kunt u gemakkelijk
aangeven op welke manieren wij foto’s van uw kind mogen gebruiken, uw kind ziek- of
afmelden en natuurlijk volgen welke avonturen uw kind op school beleeft! De leerkracht van
uw kind probeert namelijk elke week een overzicht te maken van alle leuke en fijne dingen
die we op school doen en meemaken.
Een echte aanrader dus!

Paasontbijt
Op donderdag 1 april hebben we -naast de nodige grappen- ook genoten van een heerlijk
Paasontbijt. Er waren croissantjes, gekookte eieren, beleg en verschillende drankjes. Ook
werd er door sommige kinderen op afstand meegedaan met het ontbijt. Dit was voor
iedereen een grappige ervaring en wellicht iets dat we in de toekomst vaker mee zullen gaan
maken. Na het ontbijt konden alle groepen om de beurt paaseieren gaan zoeken op het plein.
Al met al een hele gezellige dag dus!

Filmdag
Op 22 april wordt er een PR-film opgenomen op school. Eerder heeft u hier al wel of geen
toestemming gegeven voor deelname van uw zoon of dochter in deze film. Deze getekende
verklaringen gebruiken we nu weer. Als u van gedachten bent veranderd, stuur dan even een
mailtje aan meester Jeroen via j.willems@sbodehaagsebeek.info.

Juiste gegevens
Om u als ouder snel en goed te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de school in het bezit
is van het juiste adres, telefoonnummer en emailadres. Zorgt u er alstublieft voor dat wij de
juiste gegevens hebben. U kunt dit doorgeven/checken bij onze administratie. Linda Wielenga
is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 14.30 uur via het
telefoonnummer van de school of per mail l.wielenga@sbodehaagsebeek.info

