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Agenda
10 – 14 april
Maandag
Dinsdag

Cultuurpalet groep 7/8 (op
de fiets!)

Woensdag

Studiedag juf Lisette en juf
Patricia
Continu rooster groep 1-8
Paasviering
Studiedag
juf
Annette
(kanjertraining)
Goede Vrijdag: vrije dag
alle groepen

Donderdag

vrijdag

17 – 21 april
2e Paasdag: vrije dag alle
groepen

8 – 12 mei
Start project relaties &
Seksualiteit (GGD), 3 weken
9.00 uur: JGT

Eindtoets groep 8
13.15 uur: groep ½ naar
boerderij
Nieuwsbrief
9.00 uur: JGT
Leerlingenraad
19.30 uur: Ouderavond
relaties & seksualiteit
Koningsspelen
Continu rooster voor groep
5-8

Verkeersles groep 1 en 2

Koningsspelen
Vrijdag 21 april staan de Koningsspelen op het programma. Het team
en een aantal ouders hebben voor de kinderen weer een leuke en
feestelijke dag georganiseerd.
 Koningsspelen
De groepen 7 en 8 doen mee aan de Scala-sportdag. Zij gaan direct
 Sociale Veiligheid
bij aankomst op school, op de fiets op weg naar de sportvelden in
 Roparun team
Alphen.
Zwammerdam
De kinderen van groep 1-6 komen gewoon op de normale tijd naar
 Extra studiedag team
school. De kinderen mogen verkleed komen in het oranje / rood-wit15 mei a.s.
blauw / koning / koningin /
prins / prinses. In tegenstelling
tot eerdere jaren ontbijten we
dit jaar niet met elkaar op
school. Door een miscommunicatie stonden we dit jaar als school niet
ingeschreven. Om het één en ander een beetje goed te maken zorgen
we wel voor een lekkere traktatie bij het tien-uurtje.
Even na 8.30 uur gaan wij (als het weer het toelaat) naar het plein
om met alle leerlingen van de ONS het Koningslied te zingen en het
bijbehorende dansje te doen.
Dan zijn de Koningsspelen 2017 dus officieel geopend!
Om 12.00 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 gewoon uit. De kinderen van groep 5 en 6 gaan weer
naar hun klas voor een gezamenlijke lunch. Deze lunch moeten de leerlingen zelf meenemen. Daarna
wordt er rustig afgesloten in de klas en om 14.00 uur zijn de kinderen uit.
In deze nieuwsbrief:

Nog even kort samengevat:
Gewoon ontbijten ’s morgens (groep 1-6).
Kinderen mogen verkleed naar school.
Voor eten en drinken wordt gezorgd.
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Groep 4-6 neemt een eigen lunchpakketje (brood en drinken) mee voor tussen de middag
Maak zelf afspraken met de BSO indien nodig (onderbouw 12.00 uur uit / middenbouw 14.00 uur)
Groep 7-8 gaat op de fiets naar Alphen, ook zij nemen eten en drinken mee voor tijdens de sportdag!
Wij rekenen op een leuke, gezellige en feestelijke dag.

Sociale Veiligheid
Wilt u, indien u dit nog niet hebt gedaan graag aangeven of u wel of niet naar de ouderavond “Relaties en
seksualiteit” komt! U mag dit ook gewoon via de mail aangeven, zonder het invulstrookje
(ahg@scopescholen.nl). Voor de duidelijkheid nogmaals de oproep:

Donderdag 20 april 2017; vanaf 19:30 uur; locatie basisschool de Viergang te
Aarlanderveen.
Wij willen dit graag samen met u bespreken, dus wij hopen dat u allemaal komt!

Roparun team Zwammerdam
3 juni begint een team vanuit Zwammerdam aan de estafetteloop vanuit
Parijs naar Rotterdam. Met een team van 24 mannen en vrouwen (8 lopers, 8
fietsers, 2 chauffeurs, 4 basiskampers en 2 fysiotherapeuten) gaan wij deze
sportieve uitdaging over meer dan 500 km aan. Gelijktijdig aan dit
evenement halen wij geld op voor het goede doel: "zorg voor patiënten met
kanker". Wil jij een bijdrage aan leveren? Lever dan je lege statiegeld flessen
in op school, vanaf dinsdag 18 april in speciale plastic zakken en volg ons op
www.team302.nl
Bedankt voor jullie steun!

Extra studiedag op 15 mei a.s.
Op maandag 15 mei a.s. hebben wij als team een extra studiedag
ingelast. Doordat ons onderwijs in een stroomversnelling aan het
veranderen is, willen we dit graag als team met elkaar evalueren
en bekijken hoe we de doorgaande lijn goed vorm kunnen geven,
voordat we dit verder met u gaan communiceren. We begrijpen dat
dit op een redelijk korte termijn is, toch dachten we door dit op
een maandag (aan een weekend) te plannen, u een beetje
tegemoet te komen.
Mocht u mondelinge interesse hebben in ons onderwijsaanbod en
visie, dan bent u op 1 van de volgende momenten van harte
welkom. Voor de ouders van de leerlingen uit groep 1-5 (schooljaar 2017/2018) op donderdag 18 mei (van
8.30 – 9.30 uur) en voor de ouders van de leerlingen uit groep 6-8 (schooljaar 2017/2018) op dinsdag 23
mei van 8.30 – 9.30 uur. Uiteraard zal u via de mail ook op de hoogte worden gebracht.

Een heel gezellig Paas weekend
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