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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERSONALIA
Onlangs heeft juf Bernadette besloten om per 1 april aanstaande met vervroegd pensioen te gaan.
Haar werk in groep 1/2D is inmiddels al overgenomen door juf Wieteke. Vandaag is het haar laatste
werkdag in groep 3B. We zijn nu naarstig op zoek naar iemand die de dag in deze groep 3 tot het
eind van het schooljaar over kan nemen.
Het is jammer dat juf Bernadette de Ark al weer zo snel gaat verlaten, maar uiteraard respecteren
we haar keus. Op een later moment zullen wij op gepaste wijze afscheid van haar nemen.
HUISWERKBEGELEIDING
Van de stagiaires van Stichting Welzijn Diemen
In verband met afwezigheid van de stagiaires vervalt op dinsdag 3 april de huiswerkbegeleiding.
Vanaf dinsdag 10 april gaat de huiswerkbegeleiding gewoon weer verder!
PASEN
Op donderdag 29 maart 2018 vieren we met de kinderen het Paasfeest. Op deze dag is er een
continurooster van 8.30 uur tot 13.00 uur voor de hele school! ’s Morgens gaan de kinderen naar de
kerk “de Ontmoeting”. We zijn daar drie kwartier bij elkaar om o.a. liederen te zingen en een
paasverhaal te horen. De groepen 1 t/m 4 starten in de kerk om 9.30 uur en de groepen 5 t/m 8
beginnen een uur later met deze paasviering.
DANS DANS DANS
In de vorige nieuwsbrief heeft een stukje gestaan over een nieuwe naschoolse cursus Streetdance, die
bij voldoende belangstelling op maandag 9 april van start zal gaan. Voor meer informatie kunt u
mailen naar de organisatie: info@dansdansdans.com of bellen met de eigenaresse: 06-23218349.
KLEDINGACTIE
Van stichting All 4 Africa
U heeft al op de kalender kunnen zien dat we in de maand april weer een kledingactie gaan houden.
Stichting All 4 Africa geeft bedrukte enveloppen met daarin plastic zakken, waarin de kleding en
schoenen gedeponeerd kunnen worden. De enveloppen worden deze week door de leerkrachten in
de klas uitgedeeld. Mocht u méér kleding willen doneren dan in de door Stichting All 4 Africa
verstrekte zak kan, dan volstaat iedere andere plastic zak. Alle kleding kan ingeleverd worden vóór
dinsdag 10 april om 9.00 uur! De verzamelplaats is onder de trap bij de hoofdingang.
MAANDKALENDER
Maart:
Woensdag 28: EHBO-examen voor groep 8
April:
Dinsdag
Vrijdag
Maandag

03: Voorlichting Dode Hoek voor groep 8
06: Reünie!
16: Leesfeest (bibliotheekproject voor de groepen 3)

