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Beste ouders,
We besteden voor de meivakantie veel aandacht aan sporten en gezond drinken:
Koningsspelen, Lekker Fit, sponsorloop. We zijn niet voor niets een gezonde
school. We zijn trots op de groepen 8 die enorm hun best hebben gedaan om de
cito eindtoets goed te maken!
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Koningsspelen, Koningslunch, Lekker Fitdag, sponsorloop, overige activiteiten
We willen iedereen die meegeholpen heeft bij deze activiteiten enorm bedanken. Zonder
jullie hulp kunnen we dit niet organiseren. We willen de OV in het bijzonder bedanken voor
de heerlijke Koningslunch 
Gezond drinken
Alle kinderen zijn blij dat ze een Dopper hebben ontvangen. Dit is een schooldopper en is
dus bestemd om te gebruiken op school. Fijn om te zien dat er vandaag al kinderen waren
die schijfjes sinaasappel in hun water hadden gedaan 
U bent inmiddels op de hoogte van wat wij verstaan onder gezond drinken. Wij volgend
daarin het beleid van de Gezonde School. Als er medische redenen zijn om daarvan af te
wijken, kunt u dat altijd aangeven bij de leerkracht en directie.
Het belangrijkst is dat we met z’n allen ons best doen, om de nieuwe generatie ‘suikervrij’
op te voeden. Dus ook zonder een verlangen naar suiker en dat bereik je niet met zoet
drinken.
Er zijn nog best veel ouders die denken dat een pakje sap gezond is, maar niet beseffen
dat er bijv. 4 klontjes suiker inzitten. Alle kinderen hebben hier maandag voorlichting over
ontvangen van de JOGG regisseur.
Op school kunnen we de goede richting aangeven.

Aanmelden voor Spurd JeugdSportPas
Weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Met de Spurd-JeugdSportPas kun je voor
€7,50 vijf keer kennismaken met verschillende leuke sporten. De JeugdSportPas is voor
basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8.

Aanmelden voor de vierde periode kan tot en met zondag 13 mei.
De cursussen starten na de meivakantie.
Voor aanmelden of meer informatie kijk op de Spurd:
https://www.sportpas.nl/purmerend/spurd-jeugdsportpas/home.
Thema afsluiting Save the Future
We kijken terug op een geslaagd techniekthema. Wat is er veel ontdekt, gemaakt en
geleerd. Er is aandacht besteed aan : zorgen voor het milieu, zuinig omgaan met water,
papier recyclen, dieren beschermen, het onderwijs van de toekomst, de kringloopwinkel.

Hoofdluis
Na de meivakantie worden alle leerlingen weer gecontroleerd
op hoofdluis. Door deze controles na vakanties worden grote
uitbraken voorkomen. Wij zijn dan ook erg blij met de ouders
die deze controles doen. Vorige keer ging het bijna niet door,
omdat er te weinig hulpouders waren. Hoe meer ouders
kunnen helpen, des te sneller het klaar is. Bij deze roep ik u
op om op maandagochtend 14 mei te komen helpen.

AGENDA
Woensdag 25 april
Vr 27 apr t/m vr 11 mei
Maandag 14 mei
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei
Vrijdag 25 mei
Dinsdag 29 mei
Woensdag 30 mei
Donderdag 31 mei
Vrijdag 1 juni

Sponsorloop
Meivakantie
Hoofdluiscontrole
Pinkstermaandag; school is dicht
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Koffieochtend met Wherelant 8.30
Inloopochtend 8.30-9.00
Koffieochtend mmv Bibliotheek 8.30
Praktisch verkeersexamen groep 7
Schoolreisje kleuterbouw

Schrijf je nu in voor de Kunstclub gr. 5/6 en 7/8 ; gr. 2-4 is al vol
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