
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                         5 april  2019 

het Toetertje 

Agenda    10 april 

 12 april 

 16/17 april 

 18 april 

 19 april  
 

 Schoolvoetbal meisjes 

 Koningsspelen  

 IEP eindtoets groep 8 

 Schoolreis  

 Eerste dag van de meivakantie  
(goede vrijdag) 

   

MR  In het Toetertje van 22 maart stond een oproep voor een kandidaat in de MR. Er 
is inmiddels één kandidaat aangemeld. Op 12 april eindigt het termijn van 
aanmelding. Mocht er maar één kandidaat zijn, is deze direct gekozen. Bij 
meerdere kandidaten volgt er een verkiezing. 
Als u interesse heeft in zitting in de MR heeft u nog één week de tijd voor 
aanmelding. 

   

Konings-
spelen  

 Op vrijdag 12-04 zijn de Koningsspelen op school!! 
Alle kinderen mogen deze dag verkleed en geschminkt naar school komen in de 
kleuren oranje of rood/wit/blauw. 
We starten de ochtend buiten op het plein met het Koningsspelenlied van 
Kinderen voor Kinderen. Zing en dans jij ook mee met de PASAPAS? 
Daarna gaan we met alle kinderen in de bovenbouwhal ontbijten. 
 
Voor de spelletjes zijn we nog op zoek naar een jeu de boules spel en naar 
vliegers. Van wie mogen we deze lenen?? Graag aan de juffen geven. 
Doe kleding en schoenen aan waarmee je goed kunt dansen en spelen en die 
tegen een stootje kunnen. 
Groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. 
De kinderen van groep 5-6 mogen gezelschapsspelletjes meenemen voor 's 
middags. 
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Schoolreis  Schoolreis voor groep 1 t/m 8 
Op donderdag 18 april gaan alle kinderen van 
school naar ’t Klok’uus in ‘s Heer Arendskerke. 
Er is daar een mooi programma voor iedere 
groep. 
Het vertrek is om 9.00 uur. 
U mag uw kind om 8.45 uur op school 
brengen, zodat de wachttijd tot het 
uitzwaaien niet te lang is. Als dit een 
probleem is mag u uw kind natuurlijk ook 
om 8.30 uur naar school brengen.  
Om 16.00 uur vertrekken we weer vanaf ’t Klok’uus, we zullen dus rond 16.30 uur 
terug zijn op school. 
De kinderen krijgen drinken en tussen de middag eten we met zijn allen frietjes. 
Aan het eind van de dag wordt er nog een ijsje uitgedeeld. Natuurlijk mogen de 
kinderen nog extra drinken meenemen, maar is niet nodig.  

   

Schoolfruit   Fruitlevering: 
 

 

1 komkommer                     1 appel                             1 watermeloen  
 

   

Voetbal   Afgelopen woensdag heeft het team van de Schoener 
een mooie middag gehad tijdens het voetbaltoernooi. Er 
is heel goed gespeeld. Het samenspel tussen de 
voetballers was prachtig om te zien. Allemaal heel goed 
gedaan. Ouders bedankt voor de begeleiding. 
A.s. woensdag is het meisjesteam aan de beurt. 
Veel succes en plezier alvast gewenst. 

   

Mei 
vakantie 

 De meivakantie start al op vrijdag 19 april (goede vrijdag) en duurt tot maandag 6 
mei. We hopen iedereen dan om 8.30 weer op school te zien. 
Voor iedereen een hele fijne vakantie. 
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