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WEEK 10, 2018
KALENDER
16 maart:
- Pannenkoekdag, eigen
bord/bestek/drinken mee
- Juf Yvonne afwezig, congres
21 maart:
Open dag met open lessen
tussen 9 – 12 uur
26 maart – 8 april:
themaweek gezin/school/kerk
29 maart:
- Paasviering, eigen
bord/bestek/beker mee
- 11.30 uur periodesluiting
groep 1/2b, alle
ouders/belangstellenden zijn
welkom op de Siebenweg!
- Vanaf 12 uur alle kinderen
vrij, studiemiddag team
30 maart:
Vrije dag, Goede vrijdag
2 april:
Vrije dag, 2e Paasdag
3 april:
19 uur MR vergadering
8 april:
Kinderkerkdienst kerk
Wanneperveen
13 april:
11.30 uur periodesluiting
groep 6

Groep 1 en 2:
Het thema van de komende week is ‘lente’, de letter d staat centraal.
Pannenkoekdag, bord, bestek en drinken meenemen
Aanstaande vrijdag vieren wij om 11.30 uur in alle groepen
nationale Pannenkoekdag. Wij vragen u om uw kind een bord en
bestek mee te geven, ook mag er een beker met drinken mee. Alle
groepen vieren Pannenkoekdag, de opa’s en oma’s van groep 2, 7 en
8 zijn uitgenodigd.
Bekers en broodtrommels voorzien van naam
Wij merken dat er nog wel eens een broodtrommel of beker blijft
staan. Wanneer u de broodtrommel en beker van uw kind voorziet
van een naam dan kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste
broodtrommel/beker weer bij de rechtmatige eigenaar komt  Alvast
bedankt voor de medewerking! Gevonden broodtrommels/bekers
liggen in de bak gevonden voorwerpen.
Vragenlijst veiligheid
Vandaag krijgen alle oudste leerlingen een brief mee naar huis met
daarin de inloggegevens voor een vragenlijst voor u als ouder. Deze
vragenlijst gaat over veiligheid. Wij zijn wettelijk verplicht om u hier
jaarlijks over te bevragen. U kunt de vragenlijst digitaal invullen. Wij
verzoeken u de vragenlijst voor 15 april in te vullen. Dit is volledig
anoniem. De uitkomsten van de vragenlijst worden met de MR
besproken en de verbeterpunten worden meegenomen in ons
schooljaarplan voor de komende
periode. Wij bedanken u alvast hartelijk
voor de genomen moeite!
Steun onze ouderraad bij de
clubkascampagne van de Rabobank!
Onze ouderraad doet mee aan de
clubkascampagne van de Rabobank voor
nieuwe avond4daagse hesjes (en
schoolvoetbal en andere activiteiten)
Bent u lid van de Rabobank, stem dan
op ons doel tussen 15 en 31 maart op
www.rabobank.nl/mss
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Open dag 21 maart
Op woensdag 21 maart staan al onze groepen open voor bezoek tussen 9 en 12 uur. Iedereen mag
binnen komen lopen. U mag een bezoekje brengen aan de klas van uw kind maar natuurlijk zijn
ook opa/oma/buren/kennissen en verdere familieleden van harte welkom. De koffie en thee staan
doorlopend voor u klaar.
Wordt uw kind binnenkort 4 jaar en wilt u een kijkje op onze school nemen dan bent u natuurlijk
ook welkom. Ook onze kinderdagopvang en peuteropvang zetten deze ochtend hun deuren open
voor bezoek.
Dus komt u gerust een kijkje nemen op Siebenweg 14 en Veneweg 67 op 21 maart tussen 9 en 12
uur!
8 april kinderdienst in de kerk
Op uw jaarplanning staat op 8 april een gezin/school/kerk kerkdienst. Deze dienst zal een
kinderkerkdienst worden. Op school besteden wij in de periode voorafgaand aan deze kerkdienst
aandacht aan het thema ‘hand in hand, tolerant’. Ik de kerk wordt aansluitend een
kinderkerkdienst voor alle kinderen van Wanneperveen georganiseerd. Een echte gezin/school/kerk
samenwerkingsdienst plannen we het volgende schooljaar in.
Lekker weer op de fiets naar school
Het lekkere voorjaarsweer is weer aangebroken. Afgelopen dagen was dat in ons fietsenhok goed
te merken. Het fietsenhok locatie Siebenweg stond overvol. Om de fietsen goed te kunnen stallen
is het belangrijk dat de fiets voorzien is van een goed werkende fietsenstandaard. Wilt u de fiets
van uw kind hier even op nakijken? Als uw kind op loopafstand van school woont dan heeft lopen
natuurlijk de voorkeur. Alvast bedankt!

