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Agenda
MAART
2. Oversteek parcours
groepen 1-2
4. Groep 2 vrij
14. GMR
22. 19:30 MR
23. Lentefeest
24. Info 8
Muzische middag 3
25. Goede Vrijdag
28. 2e Paasdag
29. Groep 1 t/m 8 vrij
Studiedag team

APRIL

Jarigen deze maand:
Juf Moenja
Juf Suzanne

Jarigen deze maand:
Juf Liesbeth
Juf Daniëlla
Juf Marijke

Hartelijk gefeliciteerd!

Hartelijk gefeliciteerd!

6. Open inloop(uitnodiging volgt nog)
7. Groep 7 verkeersexamen (theorie)
8. Groep 2 vrij
11. Gr. 7 praktisch verkeersexamen
12. Schoolreis groep 1 t/m 7
13. GMR
19. t/m 21 april Eindcito groep 8
18. t/m 22 april Entreetoets groep 7
19. “Move tegen pesten”
26. Koningsspelen (sportdag groep 3
t/m 8)
27. Koningsdag alle groepen vrij
28. MR
29. Info 9

1

Vanuit de oudervereniging
Carnaval en de vakantie liggen alweer achter ons.
Als OV kijken we terug op een geslaagde carnaval viering.
Een groot aantal inschrijvingen voor de optocht.
Het weer net droog genoeg om de optocht door te kunnen laten gaan.
En ’s middags iedereen in zijn mooiste pak, zin in een goed feestje.
De records werden fanatiek uitgevoerd en in de grote gymzaal werd er flink op
los gehost.
Wederom een geslaagde activiteit.
Maar ook na deze vakantie zijn we weer gelijk door gegaan met de voorbereidingen voor de komende activiteiten:
Woensdag 2 maart staat het oversteekparcours voor de allerkleinsten op het
programma.
En kort daarna staat het lentefeest op woensdag 23 maart voor de deur.
Over beide activiteiten in de volgende Info weer meer.
Op de laatste pagina van deze Info vindt u nog een fotocollage van
het carnavalsfeest.

Kinderjury
Vanaf 9 maart kan er weer gestemd worden op het
favoriete boek van dit jaar. Hopelijk doen alle groepen van
het Voortouw weer mee aan de Nederlandse Kinderjury!
De stemperiode loopt dit jaar van 9 maart t/m 20 april.
Kinderen kunnen via de website www.kinderjury.nl hun
stem (via een top 3) uitbrengen. Dit jaar gaan we tevens
op zoek naar de beste boeken volgens de leerlingen van
het Voortouw. Vanaf maandag 11 april staan er in de
schoolbibliotheek 2 stembussen: een stembus voor de kinderen van de groepen 3 t/m 5 en een stembus voor de
kinderen van groep 6 t/m 8.
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 van het Voortouw kunnen
mee stemmen.
Na 20 april worden alle stemmen geteld en worden de winnaars van het Voortouw bekend gemaakt!
De winnaar van de landelijke Kinderjury zal 12 juni bekend
worden gemaakt.

Nationale complimenten dag
Op 1 maart is het weer nationale complimenten dag!
Een compliment geven doe je zo:
Een compliment geven gaat niet iedereen altijd even
gemakkelijk af.
Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat een compliment persoonlijk en
oprecht is.
Een compliment in ontvangst nemen:
Moeilijk? Nee hoor! Gewoon oprecht 'dank je wel!' zeggen. Niets meer! Ga je
dus vooral niet 'verontschuldigen' met uitspraken als 'joh dat is toch gewoon' of
'dat was een uitverkoopje hoor'. Daarmee haal je namelijk het goed bedoelde
compliment van de ander onderuit.

Verkeersveiligheid op school
Steeds vaker zien we stepjes in de halletjes bij de ingang van de klaslokalen
staan die de uitgangen blokkeren. Daarom willen we jullie er op wijzen dat kinderen best met de step naar school mogen komen, maar dat deze in de fietsenrekken geplaatst moeten worden.
Daarnaast zien we ook dat kinderen met wheelies naar school komen. Deze
wieltjes onder de schoenen mogen op school niet gebruikt worden
(ook niet tijdens de pauzes)
Hartelijk dank voor jullie medewerking!
Samen houden we de school veilig!
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Fotocollage carnaval
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