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Koningsspelen start 08.00 uur ontbijt op school!!!!!
Gezinsviering groep 3 en groep 4 19.00 uur
t/m 22-04 Paasweekend
t/m 03-05 Mei vakantie
en 28-05 Tweedaagse team leerlingen zijn vrij
Aves studiedag is zelfstudie dag geworden
t/m 31-05 Hemelvaartweekend

Wie zijn er jarig ?
Do 4 april

Amber Norder (10 jaar) - groep 6

Amber, proficiat en een fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
…………………..De avondvierdaagse staat weer bijna voor de deur.
…………………..Maar eerst moet worden ingeschreven.
…………………..De leerlingen vanaf 5 jaar hebben vandaag een inschrijfformulier
Meegekregen
…………………..In de bijlage zit die nog een keer!
…………………..Inleveren tot en met maandag 8 april 2019 bij de leerkracht
…………………..Liesbeth Balk, Judith van Wieren en Bernard Peek verzorgen
namens de AC de verdere organisatie.
…………………..Dus niet vergeten in te vullen als je mee wilt lopen!!!!!!
Gezinsviering 13 april om 19.00 uur ‘Palmpasen’
De leerlingen van groep 3/4 zijn al flink aan het oefenen voor
deze viering.
Alle kinderen mogen thuis een palmpasenstok maken en
versieren en deze meenemen naar de kerk. Zij mogen dan
nog eerst met hun palmpasenstok bij hun ouders gaan zitten.
De kinderen van groep 3/4 gaan bij het koor zitten en deze
stokken worden tegen de communiebanken gezet.
Tijdens de viering zal er een processie door de gangen van de
kerk zijn. Een beschrijving van een palmpasenstok is in de bijlage toegevoegd.
Indien u nog iets nodig hebt ter versiering kunt u dat aan de leerkracht vragen.
U bent natuurlijk welkom in deze viering!

Afnemen leerling enquête
Om zich goed te ontwikkelen, is het van wezenlijk belang dat een kind kan
opgroeien in een veilige omgeving. Een sociaal veilig schoolklimaat hoort daarbij.
Wij nemen daarom jaarlijks een leerlingenquête af om een beeld te krijgen hoe
onze leerlingen de school ervaren. Het geeft ons bovendien waardevolle
informatie over wat onze leerlingen vinden van de school, het onderwijs en het
team.
In de periode van 1 april tot en met 18 april 2019 zullen alle leerlingen van
groep 5 t/m 8 gevraagd worden hun mening te geven. De leerlingen vullen een
vragenlijst op de computer in. De leerlingenquête wordt onder schooltijd
uitgevoerd. De gegevens worden professioneel en anoniem verwerkt in het
digitale centrum www.mijnonderzoekcentrum.nl .
De resultaten van dit onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te
bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Klusavond 11 april vanaf 18.00 tot uiterlijk 21.00 uur
We hebben een nieuwe datum geprikt en er is werk genoeg te doen:
 er moeten drie leerkringen worden aangelegd met de
boomstammen. ( zagen en ingraven, een motorzaag is wel handig)
 het kleuterplein moet nieuw zand in de zandbak. ( hebt u nog zand
nodig, haal het er maar uit de komende dagen: wel even melden)
 het inrichten van een blote-voeten-pad.
 aanleggen van een kleine moestuin.
 aanleggen van een bloemenbed.
 het planten van een coniferenhaag langs het voetpad en bij de kerk
 het herstellen van de aanwezige zitbanken. ( nieuwe planken)
 bouwen van een buitenkeuken bij het kleuterplein.
 het verplaatsen van de schommel. ( omdat er een nieuw
speeltoestel komt)
 het opnieuw verven van het stratenplan op het kleuterplein.
(mogelijk alleen op een andere dag)
 boomstronken en boomschors hebben we al liggen en moet nog verder
uitgestrooid worden
 voor sommige werkzaamheden hebben we extra materiaal nodig. Dus
graag meenemen!
 Meld u aan via de mail f.lubbers@aves.nl
U komt toch ook helpen? De koffie / thee staat klaar…….

