28 maart 2018

29 mrt
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2 apr
5 apr
6 apr
7 apr
11 apr
13 apr
13 apr
17 apr
17 apr
20 apr
25 apr
27 apr
30 apr

Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij
Goede vrijdag vrije dag
Tweede Paasdag vrije dag
Ouderavond klas 5, 19.45 uur inloop, 20.00 uur start
Toneel klas 2 om 11.45 uur
Klusdag van 9.00–15.00 uur
Toneel klas 1
Zwemmen, klas 2 en 6
Toneel klas 4
Ouderavond kleuters, 19.45 uur inloop, 20.00 uur start
en 18 april IEP toets klas 6
Koningsspelen
Boeken- en mineralentafel, wolletjes en honing 12.1513.00 uur
Koningsdag, vrije dag
tot en met 4 mei MEIVAKANTIE

Harry is op woensdag en vrijdag op de Toermalijn.
Linda (IB) is op woensdag op school.

Op het secretariaat staat al enige tijd deze tas met
kleding. Ik heb geen idee van wie of voor wie deze tas is.
Wil degene die dit wel weet regelen dat deze tas
opgehaald wordt.

Jarenlang organiseert Jan Oosting nu al voor ons de
avondvierdaagse. Dit jaar doet hij dat voor het laatst. Wij
zoeken iemand die deze taak van hem wil overnemen en
het dit jaar met hem samen wil doen. Wil u deze taak op
u nemen, neem dan contact op met Jan Oosting
oostingj@hotmail.com

Zaterdag 7 april is er weer een klusdag. Deze is van
9.00-15.00 uur. U bent van harte welkom om mee te
werken. Gerlof heeft altijd de nodige klussen klaar liggen.
Ook als u maar een deel van de dag mee kan werken
wordt dat zeer op prijs gesteld.

In de keuken staan allerlei bakblikken en bakjes die niet
van school zijn. Kom na de Pasen even kijken of er
eigendommen van u tussen zitten en neem ze mee. Op
de foto een selectie.

Euritmiecursus Meppel voor volwassenen
Kiemkracht in onszelf en in de natuur
Met beweging navoelen van het innerlijke gebaar
Locatie: te gast bij De Christengemeenschap
Catharinastraat 44, 7941 JG Meppel
Maandagmiddagen 9 – 16 – 23 – 30 april 2018 Tijd 15:00 tot
17:00 uur
Pianist Imke Jelle van Dam
Kosten € 50,- Als u een tweede persoon meebrengt krijgt u
beiden € 5,- pp korting op de hele cursus.
Overmaken is aanmelden. Graag zo snel mogelijk met
vermelding van uw telefoonnummer en emailadres. (schrijf 'at'
in plaats van @ )
IBAN NL 45 TRIO 0338 5295 19 t.n.v. Euritmienoord Groningen
Connie Oterdoom euritmiste
info@euritmienoord.nl tel 06-3069 3420

Kindertuintjes

Dieuwke
Helge
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6

Amber en Joni
Cato en Elin
Finn en Lynn
Stein
Daan
Tjalling
Caspar
Lars
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