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Daltondag
Donderdag 21 maart hebben wij onze
daltondag gevierd. Direct op de ochtend
hebben we de vlag gehesen. Vervolgens
hebben we in de hal samen gevierd dat wij
staan voor de 4 kernwaarden:
samenwerken, zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid en reflectie.
In de klassen hebben hogere groepen aan
de lagere groepen voorgelezen en zijn we
met andere coöperatieve werkvormen aan
de slag geweest. Hiep hiep hoera, weer
een nieuw daltonjaar!

Zomertijd
Dit weekend gaat de klok weer een uur
vooruit. Gaat jouw kind op tijd naar bed?

Niet ieder kind heeft evenveel slaap nodig.
Daarom is het soms best lastig om de
juiste bedtijd voor je kind te bepalen. Het
tijdstip waarop kinderen naar bed moeten,
hangt af van de hoeveelheid slaap die ze
nodig hebben en het tijdstip dat ze moeten
opstaan. Maar hoe weet je of jouw kind
voldoende slaap krijgt?
Wil je weten hoeveel slaap jouw kind
nodig heeft en wat het beste tijdstip is om
naar bed te gaan?
Ga dan naar de website van Loes, hier
vind je veel Tips en informatie over slapen.
https://www.loes.nl/tips/basisschoolkind/op
voeden/gaat-jouw-kind-op-tijd-naarbed.html Wil je liever persoonlijk contact
of een afspraak maken?
Bel dan met Loes Losser tel: 053-5369416

Vastenactie

Voetbaltoernooi
Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi staat
gepland op woensdag 3 april om 13.15
uur. Dit toernooi voor zowel jongens als
meisjes speelt zich af op het terrein van
KVV Losser (jongens en combi) en
AJC`96 (meisjes). Dit jaar zal er weer
speciale aandacht aan Fair Play worden
geschonken. Onze school neemt dit jaar
deel met een gemengd team.

Dit jaar sparen wij voor de stichting
Fakikunda, een sociale werkplaats in
Gambia waar gehandicapten hun
dagelijkse portie rijst verdienen. Om dit
project te kunnen financieren zijn Hennie
en Winnie van der Meer, initiatiefnemers
van dit project, afhankelijk van giften en
acties. Wij willen hen ondersteunen. Zij
komen de kinderen in de groep vertellen
over hun werkzaamheden en het leven in
Gambia.

Sponsorloop
Woensdag 10 april gaan we weer lekker
sprinten met alle groepen voor de
jaarlijkse sponsorloop. Natuurlijk gaat er
weer een gedeelte naar het goede doel
van de vastenactie. Daarnaast willen we
het geld, in overleg met de ouderraad,
besteden aan nieuwe werkplekken en de
bibliotheek voor de kinderen.
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Bezuinigingsmaatregel

Agenda

We merken dat de kinderen sinds de
invoering van het continurooster veelvuldig
gebruik maken van het toilet. Nu is dat
natuurlijk geen probleem. We zijn in maart
alleen al wel door het wc-papier heen, dat
was begroot voor het komende schooljaar.
Nu is onze vraag of de kinderen die dat
willen aanstaande maandag een rol wcpapier meenemen (gelieve merkloos). Zo
werken we aan de bewustwording en onze
kernwaarde samenwerken. Doen jullie
mee? Alvast hartelijk dank voor de
medewerking!

Maandag 1 april

Ouderraad

Woensdag 3 april

Voetbaltoernooi

Vrijdag 5 april

Creamiddag

Dinsdag 9 april

Zorgplein

Woensdag 10 april

Sponsorloop

Donderdag 11 april

Ouders op bezoek
14:00-14.45 uur
Koningsspelen
Gr 2 tm 8
Leerlingenraad

Vrijdag 12 april
Maandag 15 april

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april vieren we de
Koningsspelen. We gaan met groep 2 tm 4
leuke spelletjes spelen en sporten op
school. Groep 5 tm 8 heeft de sportdag bij
de sportvelden. Jullie hebben daar al een
mail over gekregen. Hierbij een herhaalde
oproep voor ouderhulp! Graag voor
dinsdag een mailtje naar juf Sharon,
sselen@skolo.nl. Hartelijk dank!

Dinsdag 16 en
woensdag 17 april
Donderdag 18 april

Cito groep 8

Vrijdag 19 april
12.00 uur
Vrijdagmiddag 19 april
Tm zondag 5 mei

Middag vrij, start
meivakantie
Meivakantie

Namens het team,

Daniële Ossenvoort
Michelle Homburg
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