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Nieuwsbrief  2 april 2019  

 

Wij kijken terug op een geweldige playbackshow van groep 7! De kinderen hebben genoten 

en vonden het ontzettend leuk dat er zoveel publiek was, dat maakte de avond extra 

speciaal. Groep 7 jullie bedankt voor jullie prachtige optredens! 

1 april grappen 

Het was wel heel bijzonder dat zowel de kinderen een grap hebben uitgehaald bij de 

leerkrachten en de leerkrachten de kinderen op pantoffels naar school hebben gekregen. 

Opeens stonden de kinderen, van groep 4 t/m 8, gisteren op, “Ik heb er geen zin meer in!”, 

“Ik ga naar huis!” waren de opmerkingen die ze maakten. Daarna liepen de kinderen achter 

elkaar de klas uit naar buiten. Buiten werd duidelijk dat het om een 1 april grap ging en 

stonden er ouders met muziek en werd de flashmob/polonaise ingezet. 

De leerkrachten hadden de kinderen vrijdag een briefje meegegeven dat de vloer in de was 

werd gezet. Daarom moesten gisteren de schoenen op de mat uit en pantoffels aan. Na de 

middagpauze werden de schoenen gesprayd en daarmee was de grap compleet 

Ouderbijeenkomst Online veiligheid 

Woensdag 3 april om 19.30 uur hebben wij een ouderbijeenkomst gepland over ‘Online 

veiligheid’. Kinderen experimenteren en zoeken grenzen op. Dat hoort bij hun leeftijd. 

Kinderen experimenteren ook op internet. Tijdens deze bijeenkomst vertelt Bianca Garritsen 

van bureau Halt hierover. Ook vertelt ze over verschillende opvoedvaardigheden met daarbij 

tips om met je kind te praten over veilig gedrag op internet. 

Alle ouders/verzorgers zijn hierbij van harte uitgenodigd.  
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Expressie groep 4-5 

Volgende week woensdag 10 april is groep 4-5 aan de beurt om de expressie te verzorgen. 

Zij hebben er ontzettend veel zin. Iedereen die het leuk vindt, is van harte welkom om te 

komen kijken. Wij beginnen om 11 uur en aansluitend is er koffie/thee.  

 

Schoolvoetbbaltoernooi 

Woensdagmiddag 10 april is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi bij GFC. Van de Albatros 

doen er vier teams mee. Het toernooi begint om 13.30 uur. Wij wensen de kinderen heel 

veel plezier en succes! 

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Wij starten dan ’s morgens om 8.30 uur op school met 

een koningsontbijt voor alle kinderen. Daarna gaan wij naar ‘t Doesgoor voor de 

Koningsspelen. Deze worden ook dit jaar georganiseerd door de buurtsportcoaches en de 

stagiaires. Er zijn verschillende ouders die deze ochtend komen helpen. Wij willen iedereen 

die meehelpt alvast bedanken! Iedereen die het leuk vindt, is van harte welkom om te 

komen kijken.  

Voor de kinderen van groep 1 en 2 is het programma om 

11.15 uur afgelopen. Kinderen kunnen dan worden 

opgehaald bij ’t Doesgoor en mee naar huis. (Graag even 

melden bij de juf als je je kind meeneemt). Kinderen van 

groep 1 en 2 die niet worden opgehaald om 11.15 uur op ’t 

Doesgoor lopen met de leerkracht mee naar school en 

kunnen om 12.30 uur op school worden opgehaald. 

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 duurt het programma 

de hele ochtend. Wij lopen samen terug naar school. De 

kinderen zijn om 12.30 uur vrij.  

Na afloop van de koningsspelen wordt er een 

SPECTACULAIRE INSTUIF georganiseerd voor kinderen van 

4 t/m 12 jaar. Van 13.15 uur tot 15.30 uur op ’t Doesgoor. 

Kosten hiervoor zijn 2 euro.   

 

Belangrijke data maart en april 

03-04-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

  Ouderbijeenkomst Online veiligheid om 19.30 uur 

06-04-19 OUD PAPIER 

10-04-19 Expressie groep 4-5 om 11.00 uur, aansluitend koffie/thee belangstellenden 
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 Schoolvoetbaltoernooi 

11-04-19 MR vergadering 

12-04-19 Koningsspelen, om 12.30 uur zijn alle kinderen vrij 

14-04-19 Palmzondag 

16-04-19 t/m 18-04-19 Eindtoets groep 8 

  Nieuwsbrief 

17-04-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

18-04-19 Witte donderdag 

  Kanjerdiploma gaat mee 

 GMR vergadering 

19-04-19 Goede vrijdag, meivakantie, alle kinderen zijn vrij tot en met 5 mei 

20-04-19 OUD PAPIER 


