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Start vastenactie
Vastenmarkt
Palmpasen
Paasweekend

Reminders:
 Denkt u aan de contributie van
de oudervereniging

Filmavond aanstaande vrijdag
Morgenavond hebben wij een
gezellige filmavond.
Vrijdagochtend worden alle lijsten
weg gehaald. Dus heeft uw kind
zich nog niet aangemeld, dan kan
dit alleen nog morgenvroeg.
De films starten om 18.30, inloop
is vanaf 18.15. U kunt uw kaartje
kopen bij de ingang. Ze kosten €
2,50 en daar zit een bekertje
popcorn en ranja bij in. Ouders
mogen ook bij de film blijven,
maar kopen hiervoor ook een
kaartje. Ook is er een leuke,
gezellige film speciaal voor de
ouders. De opbrengst van de
filmavond gaat naar het Grote
Schoolfeest voor dit schooljaar.

Project Judo op school!
Na de voorjaarsvakantie is het
project Judo op school gestart.
De komende 4 weken krijgen de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8
judolessen aangeboden door
Judoschool Veendam. De
kleutergroepen krijgen allemaal
één les aangeboden
Vastenactie
Maandag 12 maart openen we
onze vastenactie. Dit jaar hebben
we weer een project verder weg.
We hebben gekozen om de
Sunshineschool in Karembure
Rwanda te ondersteunen. De
stichting Mme Donatilla heeft hier
een school gebouwd met de
lokale mensen. Op dit moment is
er hard geld nodig voor de
leermiddelen en salarissen van
de leerkrachten. Meer informatie
over dit project en de stichting is
te vinden op de website
www.mmedonatilla.nl
Tijdens de opening op maandag
12 maart zal Dhr. J. Arp een
presentatie met foto’s en verhalen
over het land Rwanda, het project
en de school laten zien en horen.
Ook krijgen maandag alle
kinderen een eigen spaarpotje
mee, waarin ze geld kunnen doen
wat ze hebben verdiend met het
doen van klusjes. Deze graag
weer inleveren op donderdag 22
maart.
Ook nodigen we u alvast van
harte uit op donderdag 22 maart
voor de afsluiting van 17.00 uur
tot 19.00 uur. In en rond de
school zullen weer verschillende
activiteiten te doen zijn en er zal
van alles worden verkocht voor
het goede doel! U kunt u steentje
ook bijdragen om bv. Hulp te
bieden in het restaurant of om bv.
Een gerecht te maken voor het
restaurant. Zie intekenlijsten in de
groepen.

MR
Dinsdag 13 maart hebben wij op
onze agenda staan:






Taakbeleid
Team
Bezoek GMR
MR reglement
Vervangingsprotocol

We starten om 20:30 uur
De MR
Palmpasen
Zondag 25 maart is de
Palmpasen viering in de kerk. De
viering begint om 10.00 uur. Alle
kinderen en hun ouders zijn
hiervoor uitgenodigd. Voor de
allerkleinsten is er een crèche.
De crèche is open vanaf 9.30 uur.
De kinderen van groep 1 en 2
maken op school een
Palmpasenstok, hierover volgt
nog meer informatie van de
kleuterjuffen.
Kinderwoorddienst ter
voorbereiding op Palmpasen
Zondag 11 maart is er een
kinderwoorddienst in de
Katholieke kerk te Sappemeer. Er
is weer een mooi verhaal en
kinderen die op school geen
Palmpasen stok maken, kunnen
dat nu doen. U bent van harte
welkom!
Boths week groep 7
De kinderen van groep 7 gaan
volgende week vrijdag op
ontdekkingstocht in de wereld van
de techniek. Ze gaan dit doen
door een bezoek te brengen aan
bedrijven, waar ze een
rondleiding krijgen, workshops
volgen of leuke
praktijkopdrachten uit moeten
voeren. Daarnaast gaan ze aan
de slag op de afdeling techniek
van het dr. Aletta Jacobs College.
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Lezing over Hoog Sensitieve
Kinderen
Op woensdagavond 21 maart is
er een lezing over Hoog
Sensitieve Kinderen, aanvang
20.00 uur. In de bijlage leest u
waar u zich kunt aanmelden voor.
Ouder & kind concert in het
Kielzog
Op 8 april is er een concert in het
Kielzog met muziek van Disney.
In de bijlage leest u alle informatie
hierover.
eLab Bibliotheek
Als bijlage van deze nieuwsbrief
vindt u een overzicht van
workshops die in maart en april
georganiseerd worden door de
bibliotheek Hoogezand.
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