Mededelingenblad voor de ouders nr 10. d.d. 20 april 2017
Sportdag
Op Dinsdag 20 juni hebben wij weer een sportdag voor de groepen
3 t/m 8.
Op het sportcomplex van het Lange Pad gaan de kinderen in teams diverse
sportieve onderdelen langs. De sportdag duurt van 8.45/9.00 uur tot
15.00 uur.
De opzet van de sportdag is net als andere jaren, met atletiek- en sportonderdelen.
Via de bijgevoegde brief kunt u zich opgeven om mee te helpen.
Schoolvoetbal finale meisjes groepen 5/6
De meisjes 5/6 hebben een mooie 5e plaats
behaald in hun finalepoule. Ze hebben erg
goed gespeeld. Van de organisatie hebben
ze allemaal een mooie medaille gehad. Bij
deze willen wij ook alle coaches, teams en
supporters bedanken voor hun enthousiasme.
Op naar volgend jaar!

Kliederkerk
Zondag 14 mei is er weer Kliederkerk in de Tarcisiusschool (Margrietstraat 15)
Iedereen is vanaf 16h van harte welkom. Omdat het Moederdag is gaat deze
Kliederkerk over onze mama’s en over een mama in de Bijbel: Hanna. Ja, en
mochten jullie nu van plan zijn om op bezoek te gaan bij oma omdat het
Moederdag is, bedenk dan dat je oma
natuurlijk ook mee mag nemen naar de
Kliederkerk.
O ja, en vaders en opa’s zijn natuurlijk ook
welkom!
Groetjes, namens het hele kliederkerkteam,
Anoeska de Bonte a.debonte@pkn.nl
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Koffieochtend dependance verplaatst naar 11 mei
Op dinsdag 9 mei vertrekken de leerlingen van groep vanaf het hoofdgebouw op
de fiets naar kamp.
De geplande koffieochtend op de dependance wordt daarom verschoven naar
donderdag 11 mei.
Avond4daagse 29 mei t/m 1 juni
4 avonden om al vast in de agenda te zetten.
En natuurlijk nog tijd om af en toe wat te trainen.
De inschrijfdata voor het hoofdgebouw en de dependance zijn:
vrijdag 12 mei,
woensdag 17 mei
vrijdag 19 mei, alle 3 de dagen van 8.20u tot 8.45u.
Op beide locaties kunt zich op deze dagen inschrijven.
In een extra bijlage kunt u meer lezen over organisatie van dit jaar.

Zomerfeest
Op woensdag 7 juni staat het zomerfeest gepland.
Mocht het op deze dag niet doorgaan vanwege het
weer, wijken we uit naar 28 juni. Tijdens het zomerfeest
besteden we tegelijkertijd aandacht aan het goede
doel van dit schooljaar. Wij gaan het Lilianefonds
steunen door middel van een kunstveiling. De kinderen
zullen in de klassen kunstwerken maken die tijdens
het zomerfeest, tussen de optredens door, geveild
zullen worden. Meer informatie over het zomerfeest en
de veiling volgt nog.
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Schoolfruit
Vorige week was de laatste week van het schoolfruit.
We hebben de afgelopen maanden kennis kunnen
maken met zowel bekend fruit als onbekend fruit.
We gaan proberen om volgend jaar weer aan dit
project te kunnen deelnemen.

Schoolfotograaf
Helaas was er iets misgegaan met het bestellen van de foto’s van de broertjes en
zusjes.
Vandaag zijn alle codes meegegeven voor het bestellen van de broertjes en zusjes
foto’s.
Mocht er nog iets niet kloppen dan kunt u het beste contact opnemen met FOTO
KOCH.
Tel: 035 538 41 14
E-mail: info@fotokoch.nl
Belangrijke data.
21 april: Koningsspelen
22/4 t/m 7 mei: Meivakantie
9/5 t/m 12/5: Kamp groep 8
10 mei: koffieochtend hoofdgebouw
11 mei: koffieochtend dependance
26 en 26 mei: Hemelvaart
29 mei t/m 1 juni: Avondvierdaagse
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