
Korte nieuwsflits donderdag 31 maart 2022

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij een korte nieuwsflits waarin we u informeren over een aantal zaken.

Paasviering
Op donderdag 14 april hebben wij de paasviering op school. We zijn blij dat
we dit jaar weer gezellig met zijn allen Pasen kunnen vieren.

Deze dag zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden:
● Paaseieren zoeken
● Paaslunch met de klas
● Paasknutsel maken

Voor de paaslunch vragen wij u om bij de gebruikelijke lunch die u uw kind meegeeft, op
donderdag 14 april iets extra’s mee te geven (een eitje, een croissantje, een chocolaatje, een
paasstol of krentenbol). Zo maken we er een feestelijke paaslunch van!

De leerkracht zal u via Parro vragen/heeft u al via Parro gevraagd om uw kind een
schoenendoos mee naar school te geven. De kinderen zullen deze doos op school versieren
voor de paaslunch.

Actie voor Oekraïne
De actie loopt goed. Er zijn al heel wat lege flessen ingeleverd.
Ook wordt er nog elke dag een donatie in de ton gegooid.
Tot nu toe is er al 500 euro opgehaald.
Graag willen wij na Pasen het geld storten op Giro555.
Lege flessen en donaties kunt u nog tot donderdag 14 april
inleveren. Daarna zullen we bekendmaken wat het eindbedrag is geworden.

Schoolreis
Donderdag 12 mei gaan de kleuters, kinderen van de onder- en middenbouw en de
niet-schoolverlaters op schoolreisje. Waar we naartoe gaan, blijft nog even een verrassing.
Dit hoort u zo spoedig mogelijk. Via de Parro schoolkassa heeft u een bericht ontvangen
voor de betaling van het schoolreisje. We zorgen ervoor dat het voor de schoolverlaters ook
een leuke dag wordt op school!

Koffieochtend en ouders in de school
Dinsdag 19 april staan de deuren voor ouders/verzorgers weer open en kunt u uw
zoon/dochter naar de klas brengen.
Op deze dag organiseren wij ook weer een koffieochtend. Van 08.20 tot 09.00 uur staat de
koffie/thee voor u klaar op het schoolplein.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer


