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AGENDA
4 maart
5, 12 en 19 maart
10 maart
16 maart
18 maart
23 maart t/m 2 april
1 april
3 april
10 april
13 april

Informatieavond ‘regioschool’ in café Baard om 19.30 uur
Schoolkaatstrainingen groep 4 t/m 8
Kunstkade: Vier seizoenen groep 1 en 2 op school
Knuffelpoli groep 3 en 4 in het MCL
Open dag
Themaweken
Kunstkade: De vier dappere muisjes in Mantgum groep 3 en 4
Voorstelling: Frets groep 1 t/m 8 in Mantgum
Goede vrijdag: kinderen vrij
2e paasdag: kinderen vrij

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Schoolkaatstraining
De KNKB gaat in samenwerking met de kaatsvereniging de kinderen van groep 4 t/m 8 enkele
schoolkaatstrainingen geven. Dit start al op donderdagmiddag 5 maart rond 12.30 uur. Het zou handig
zijn als de kinderen die dag sportief en warm gekleed naar school gaan.

Afscheid Frans en Lana
Morgen, 28 februari, zijn Frans en Lana voor het laatst bij ons op school. Ze hebben deze week mogen
proefdraaien op hun nieuwe school en dat vonden ze erg leuk. Wij hopen dan ook dat ze het naar hun
zin krijgen op hun nieuwe school. Wij wensen ze alvast veel plezier toe!

Themaweek
Op 23 maart starten wij weer met een themaweek. Wij gaan met de hele school werken aan het thema
beroepen. Het lijkt ons erg leuk als er enthousiaste ouders, pakes/beppes of andere bekenden van de
kinderen zin hebben om bij ons op school te vertellen over hun beroep. Het hoeft overigens geen
bijzonder beroep te zijn. Alle ideeën zijn welkom!

Open dag
Woensdag 18 maart hebben wij open dag. Alle geïnteresseerden zijn dan welkom om een kijkje bij ons
op school te nemen. Onze deuren zijn tussen 10.30 uur en 12.00 uur geopend.
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