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Agenda
2 apr.
4 apr.
5 apr.
9 apr.
11 apr.
17 apr.
18 apr.
19 apr.
20 apr.

2de Paasdag (vrije dag)
Schoolvoetbaltoernooi (m)
Bag2School
Spreekuur GGD Gelderland-Zuid
Schoolvoetbaltoernooi (j)
Cito eindtoets (dag 1)
Cito eindtoets (dag 2)
Schoolvoetbaltoernooi (m)
Cito eindtoets (dag 3)
Koningsspelen
Start meivakantie

Fijn Paasweekend
We wensen iedereen een heel fijn
Paasweekend. Succes met het zoeken van de
Paaseieren en tot dinsdag 3 april.
Bag2School
Op donderdagochtend 5 april
is de tweede Bag2Schoolactie van dit schooljaar.
Tussen 8:00 en 8:30 kunt u
2de hands kleding,
beddengoed, tassen en
schoenen achterlaten bij de Bag2school-auto. Met
de opbrengst van deze actie kan onze
oudervereniging weer leuke activiteiten voor onze
kinderen organiseren.

Na een serie lessen van Mevrouw Liesbeth Kraaij
hebben op maandag 26 maart de leerlingen van
groep 8 het EHBO-praktijkexamen afgelegd. Alle
leerlingen waren geslaagd en ontvingen het officiële
EHBO-jeugd-A-certificaat.
Schoolvoetbaltoernooi 2018
Op woensdagmiddag 4 april wordt op de velden van
v.v. Jan van Arckel het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor meisjesteams gespeeld. Om 13.30
uur wordt er afgetrapt. Er doen in totaal 14 teams
van verschillende scholen uit de gemeente
Maasdriel mee aan dit toernooi voor meisjesteams.
Het winnende team mag meedoen aan de
regiofinales op 16 mei in Tiel. Onze school doet met
2 meisjesteams mee.

Koningsspelen 20 april 2018
Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen op de
Schakel. Dit zal weer een sportieve dag worden
waar we uw hulp hard bij nodig hebben. Daarvoor
heeft u gisteren een bericht via SchouderCom
ontvangen met daarin de vraag of u kunt helpen.
Wij vragen u deze zo snel mogelijk in te vullen.
Heeft u geen SchouderCom dan kunt u zich opgeven
bij de eigen leerkracht van uw kind.
Alvast hartelijk bedankt.
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