
Hallo allemaal
Deze weekbrief gaat op donderdag mee omdat het vrijdag Pasen is. 
Ik wens jullie dan ook een vrolijk Paasfeest en een fijne Meivakantie!
groetjes juf Els
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Avond 4 daagse Princenhage
Elk jaar wordt in Princenhage de avondvierdaagse georganiseerd. 
Dit jaar wil de ouderraad met onze school graag meedoen als groep. 
Daarom is er bij deze weekbrief een folder met uitleg van deze vierdaagse. 
De inschrijvingen zijn vanaf de meivakantie op school na schooltijd in de koffiekamer. 
Dinsdag, donderdag en vrijdag zullen er ouders van de ouderraad zitten.
Let wel; 
Het is geen schoolactiviteit zoals een schoolreisje of een sportdag. 
De leerkrachten zullen niet allemaal elke dag aanwezig zijn of meelopen. 
Wij adviseren om tot en met groep 6 een volwassenen mee te laten lopen met uw kind.

Jarig: 
23 apr Jaïro groep 6 
29 apr Chelsey groep 7 
30 apr Kaylee groep 8
1 mei Elina groep 1/2A
4 mei Abdelilah groep 6
5 mei Elise groep 1/2B 
6 mei Dyaden groep 4 

gefeliciteerd!!!

Verhuis groep 1-2B
Het lokaal van groep 1-2B wordt te klein met zoveel kinderen 
dus gaan we verhuizen naar het grote lokaal in dezelfde gang.
Na de meivakantie start groep 1-2 B in het nieuwe lokaal!
Dus niet meer linksaf maar rechtsaf!!!!!

Fietsenhok
We zien dat er steeds meer fietsen in het fietsenhok komen te staan. 
Ook merken we dat er veel fietsen niet op slot staan. 
En er staan fietsjes niet tegen de kerk maar midden in het hok.  
Daarom nog even deze herinnering: 
Het fietsenhok is NIET van de school !!!
Wij mogen dat gebruiken van de buren. 
Dat betekent dat het hok niet altijd op slot is aan de andere ingang. 
Je stalt je fiets daar dus op eigen risico. Zet hem dus op slot!
Het slimst is om te voet te komen en alleen als het echt niet anders 
kan, de fiets er neer te zetten. Je fiets moet aan de kant staan. 
Er staan namelijk ook fietsen van de buren. 
Als zij last krijgen van onze fietsen, kan het zomaar gebeuren dat 
we het hok niet meer mogen gebruiken.



Vrolijk Pasen

En een gezellige 
Meivakantie


