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SCHOOLREIS NAAR TOVERLAND
Op donderdag 16 mei gaan we met groep 1t/m 8 op schoolreis naar Toverland in Sevenum. De

prijs voor de schoolreis naar Toverland bedraagt € 30,= per kind. In dit bedrag zijn
inbegrepen: busreis, entree, een appel in de loop van de dag en een zakje chips aan
het eind.
IN DIT NUMMER:

Deze prijs wordt mogelijk gemaakt door de ouderraad die vanuit de ouderbijdrage € 4,= per kind
bijdraagt in de kosten (de werkelijke kostprijs is dus € 34,=).We realiseren ons, dat dit een
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flink bedrag is, maar we hopen van harte, dat het genoemde bedrag voor u geen bezwaar zal zijn en dat uw kind(eren) van deze dag zal mogen meegenieten.
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Zoals gebruikelijk wordt voor voldoende begeleiding gezorgd door leerkrachten, stagiairs en leden van de ouderraad. Er worden kleine groepen gemaakt, die begeleid worden door 2 ouders/leerkrachten.
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Het is de bedoeling dat uw kind het geld (liefst gepast) in envelop op woensdagochtend 17 april meebrengt naar school. De groepsleerkracht zal er zorg voor dragen dat
het geld op die ochtend aan de ouderraad overgedragen wordt.
Wanneer u meerdere kinderen op school heeft, mag u de oudste van het gezin ook
voor de jongere broer(s) of zus(jes) af laten rekenen.
Het is dus niet de bedoeling, dat de kinderen op een later tijdstip het geld afgeven bij
de groepsleerkracht.

KONINGSSPELEN VRIJDAG 12 APRIL;
INCL. KONINGSLUNCH EN VANAF 14 UUR VRIJ
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Op 12 april doen we weer mee met de Koningsspelen. Net zoals de afgelopen jaren
zullen deze plaatsvinden op de sportvelden
in St. Jansteen. Voor het vervoer van peuters en groep 1 t/m 5 is de Zonnetrein weer
beschikbaar. De leerlingen van groep 6,7,8
gaan met de fiets. Een oranje outfit wordt
deze dag natuurlijk op prijs gesteld. Daarnaast moeten kleding en schoenen vooral
gemakkelijk en sportief zijn. Niet alle activiteiten zijn even intensief, wilt u er daarom
voor zorgen dat de kinderen warm genoeg
zijn aangekleed? Groep 7/8 zal o.a. tennissen en moeten daarom schoenen hebben
met een niet te diep profiel, zodat de gravelbaan niet beschadigd wordt.

Rond 12 uur zijn we terug op school en zullen met zijn allen lunchen. Deze lunch wordt
verzorgd door de Jumbo, de kinderen hoeven dus zelf niets mee te nemen. Ook voor
een tussendoortje in de ochtend wordt gezorgd. Om 11.30 u wordt de ochtend afgesloten met een danspresentatie en het lied
van de Koningsspelen 2019: Pasapas!
U bent van harte uitgenodigd om deze ochtend een kijkje te komen nemen.
Doordat we op deze dag een ononderbroken
programma aanbieden, zullen we het eind
van de schooldag een half uurtje vervroegen. Alle kinderen zijn daarom vanaf 14.00
uur vrij.
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EINDE SCHOOLFRUITPERIODE
In de week van 15 april krijgen we voor de laatste keer schoolfruit geleverd.
Dan zijn we in totaal 21 weken voorzien van drie heerlijke
gezonde snacks per leerling per week.
We hopen dat deze schoolfruitperiode ertoe bijdraagt dat ouders en kinderen
gezondere keuzes maken op het gebied van tussendoortjes.
In elk geval dient u na de meivakantie weer zelf voor het tussendoortje te
zorgen.

FILMFESTIVAL ZEEUWS-VLAANDEREN
Op woensdagochtend, 10 april gaan we met de leerlingen van groep 4 t/m
8 met de bus naar Cinecity , de bioscoop in Terneuzen. Wilt u ervoor zorgen
dat uw kind deze dag om 8.00u op school is? De bus haalt ons namelijk om
8.15u al op.

DODE HOEK PROJECT
Elke dag fietsen duizenden kinderen op straat. Waar ze ook naartoe gaan, onderweg komen ze altijd verkeer tegen. En dat is niet zonder gevaar. De dode
hoek is zo’n gevaar waar veel kinderen zich vaak niet bewust van zijn.
Vrijdag 10 mei zal er een grote vrachtwagen bij de school staan waar de kinderen zelf kunnen zien wat een dode hoek is en waarom je daar uit de buurt
moet blijven.

MOESTUIN
Bij de peuterspeelzaal mogen we meedoen aan een subsidie project, de smakelijke moestuin.
Dit is voor een periode van 3 jaar. We hebben een mooie bak gekregen waar we
allerlei groente in gaan planten. Je kunt denken aan augurk, zonnebloem, tomaat
in totaal 16 verschillende. Zaden.
Ook willen we de bestaande tuin nog gaan gebruiken, deze moet nog wel omgespit worden. HELP, wie kan dat voor ons doen? Wanneer alles volgroeid is gaan
we oogsten en proeven. Daar kunnen we een diploma voor krijgen, we hopen
daarbij om de smaak van de kinderen te vergroten. We hebben er veel zin in om
mee aan de slag te gaan.

MEEKIJKOCHTEND VOOR PEUTERS EN KLEUTERS
Op donderdag 11 april van 11.00-11.45 u kunnen peuters vanaf 2 jaar of
kleuters vanaf 4 jaar een kijkje komen nemen bij de peuters en de kleuters. Nieuwe peuters en kleuters mogen dan een kijkje komen nemen in de
klas. Kent u iemand die interesse heeft, maar op deze datum verhinderd
is? Zegt u dan, dat ze gerust vrijblijvend een andere afspraak mogen maken. E-mailadres: heidepoort@ogperspecto.nl
Op alle adressen in Heikant en Absdale zijn er flyers rondgebracht.

Zegt het voort!!

KALENDER APR/MEI

Woe. 10 april
filmfestival groep 4t/m8
Do. 11 april
open ochtend peuters/kleuters
Do. 11 april
cultuurmenu: schrijver in de klas groep 4/6
Vr. 12 april
Koningsspelen
Ma. 15 april
eindtoets groep 8
Do. 18 april
praktisch verkeersexamen groep 7/8
paasviering
Do. 18 april
studiemiddag: leerlingen vrij
Vr. 19 april
goede vrijdag: leerlingen vrij
22 april t/m 3 mei
meivakantie
Do. 9 mei
workshop bodyclapping ; alle leerlingen
Vr 10 mei
dode hoek project ;alle leerlingen
Do. 16 mei
schoolreis groep 1t/m 8
Vr. 17 mei
leerlingen vrij
Vr. 24 mei
cultuurmenu groep 3/4
Za. 25 mei
percussiemiddag Follow the Beat in het Heike
(15.00—17.00 u)
Do.30 en vr. 31 mei
Hemelvaart alle leerlingen vrij

