Nieuwsbrief
PCB “De Rank” en “De Ukkeklup”,
19 maart 2018
Beste ouders/verzorger(s),

We kijken terug op een mooie week, waarin de kinderen van groep 7/8 op schoolkamp
gingen. Ze genoten volop van het fietsen, de spelletjes buiten en binnen, de Efteling en de
bonte avond. Op onze site kunt u meegenieten door middel van het foto overzicht. Ook
staan er leuke foto’s op van het uitje van groep 5/6 naar de minidierentuin de Oliemeulen.
De kinderen van de onderbouw hadden een weekje vrij, maar zij zijn ook deze week weer
gestart in hun normale ritme.

Paasviering

Op donderdag 29 maart houden we voor alle kinderen vanaf groep 1 de paasviering bij ons
in de hal. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om dit met ons mee te
vieren. De viering begint om 9:00. Tussen 8:30 en 9:00 kunt u een kopje koffie drinken in
de hal.
We hopen dat we dit voor ons belangrijke feest met veel ouders kunnen vieren. Van harte
welkom dus!

Sport en spel nieuwsbrief
Als bijlage treft u de sport en spel nieuwsbrief aan.

Tweede Pinksterdag vervalt (eentje dan…)

De oplettende ouders hebben gezien dat we dit jaar twee keer tweede Pinksterdag gaan
vieren . Per ongeluk stond 4 juni ook nog als tweede Pinksterdag op de schoolkalender,
maar het valt dit jaar toch echt op maandag 21 mei.

Planning studiedagen volgend jaar

De jaarplanning is nog niet rond, maar een aantal studiedagen kunt u alvast noteren. Op
donderdag en vrijdag 27 en 28 september en vrijdag 11 januari zijn er studiedagen. We
gaan die dagen op training voor de nieuw gekozen sociaal-emotionele methode
(kanjertraining).
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Vragenlijst voor groep 5/6 ouders

De ouders/verzorgers van groep 5/6 ontvingen een e-mail met een korte vragenlijst over
het schoolkamp over 2 jaar. U kunt de vragenlijst invullen door gebruik te maken van de
login van het ouderportaal. Als dit niet lukt, laat het dan even weten, dan stuur ik de link nog
een keer.

Boerderijuitje; voorschool De Ukkeklup.

Wij zijn uitgenodigd om een kijkje te nemen op de boerderij van familie van der Linden.Op
donderdagmorgen 17 mei mogen wij komen. Hiervoor zijn ouders nodig die een auto
hebben en met ons mee kunnen rijden. U kunt zich hier voor opgeven,er hangt een lijst in
de klas.

Belangrijke verzoek; voorschool De Ukkeklup.

Mocht u gebruik willen maken van meer ochtenden voor uw kind, dan horen wij dit graag.

Zindelijkheidstraining; voorschool De Ukkeklup.
Als uw kind zindelijk wordt, dan horen wij dat graag. I.v.m. het verschonen, wanneer uw
kind nog niet helemaal zindelijk is, is het handig als er in de tas gewone luiers zitten. Willen
jullie in het vervolg geen luierbroekjes meer meegeven. Eventueel een setje schone kleding
in de tas is handig als uw kind al zonder luier naar de voorschool kan. Hartelijk bedankt
voor uw medewerking.

Bijbelverhalen komende periode; voorschool De Ukkeklup.
Op weg naar Pasen komen de verhalen van “De verloren zoon” en “De intocht van Jezus”
en het paasverhaal zelf aan bod.

Oudercommissie; voorschool De Ukkeklup.
Op dit moment is er geen oudercommissie op de voorschool. Mochten er ouders zijn die
hier graag in actief willen worden, dan kunt u zich melden bij Bendiks Westerink.

Verjaardagen ; voorschool De Ukkeklup.

Milan Kolbach is woensdag 14 maart 3 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Milan!
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Aanwezigheid Bendiks Westerink
Woensdag 21 maart, donderdag 21 maart (’s ochtends extern), vrijdag 23 maart (‘s
middags voor groep 7/8).
Maandag 26 maart, woensdag 28 maart (voor groep 5/6), donderdag 29 maart.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 4 april 2018.
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