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kledingactie
Paasviering en Paasontbijt
Goede Vrijdag (leerlingen vrij)
tweede Paasdag
studiedagen (leerlingen vrij)
hoofdluiscontrole

Paasviering 2018
Op Witte Donderdag 29 maart wordt in school een Paasontbijt georganiseerd.
Elk kind maakt thuis voor een ander kind een versierde schoenendoos klaar met daarin een
ontbijt. Van tevoren wordt bekend voor wie een ontbijt moet worden gemaakt zodat er
rekening gehouden kan worden met de wensen van dat kind.
Voor het Paasontbijt brengt elk kind een schoenendoos mee voor een ander kind.
Om ervoor te zorgen dat er in elke doos eten zit, dat het kind lekker vindt, vragen wij u
onderstaand lijstje in te vullen en dit maandag 19 maart weer mee terug te nemen naar
school.
Deze briefjes worden door ons op woensdag 21 maart weer uitgedeeld.
Omdat de dozen op “smaak” worden gevuld wordt u verzocht de naam van het kind op de
doos te zetten.
De dozen moeten op donderdag 29 maart mee naar school worden genomen.
Een enkel chocolade-eitje is een leuke suggestie, maar gelieve niet meer snoep.
Wilt u alles hapklaar maken zodat de kinderen geen bestek, bord of beker nodig hebben? En
wilt u ervoor zorgen dat het etenswaar verpakt is?
Op deze dag gelden de normale schooltijden, inclusief overblijf.

Naam kind……………………………………………… groep …………………………..
Allergie:

ja/nee

zo ja: ………………………………………………………………

brood:
wit/bruin/krentenbol/geen voorkeur* aantal…………..
boter:
boter/geen boter op brood*
beleg:
worst/kaas/jam/pindakaas/hagelslag/chocopasta*
drinken:
appelsap/sinaasappelsap/Yogi of ander yoghurtdrank/chocomel *
fruit:
appel/peer/banaan/mandarijn/sinaasappel*
hard gekookt ei: wel/niet
* doorstrepen wat niet gewenst wordt

Eiertikwedstrijd
Op donderdag 29 maart vindt de jaarlijkse eiertikwedstrijd plaats. Wilt u uw kind hiervoor
een hard gekookt ei meegeven? Het dient een gewoon hard gekookt ei te zijn, zonder kleur
o.i.d. zodat er eerlijk spel gespeeld kan worden.
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Geboren
Hoera! Op vrijdag 2 maart heeft Jahnavi uit groep 3A een zusje gekregen. Ze heet
Tanya. We wensen Tanya, haar trotse grote zus en ouders veel geluk met elkaar.
Ishan uit groep 4b heeft ook een zusje gekregen op 2 maart. Ze heet Shuanta. Ook Ishan en
zijn ouders wensen wij veel geluk met elkaar

Kledinginzameling 27 maart
Op dinsdag 27 maart wordt er gebruikte kleding opgehaald door Bags2school op
Klippeholm. De zakken (van Bags2school), waarin u de kleding kunt doen, worden
in de week van 19 maart meegegeven. Natuurlijk kunt u ook gewone vuilniszakken
gebruiken. Inleveren van de zakken kan vanaf vrijdag 23 maart tot dinsdag 27 maart 9.00
uur. U kunt uw zakken op het podium in de aula leggen. Alvast hartelijk dank!
Hierbij de regels wat er wel en niet in de Bags2school zak mag:
Wel: goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten,
schoenen (graag per paar verpakt), riemen-ceinturen, handtassen.
Niet: Vuile of natte kleding, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen,
afgeknipte materialen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen, bedrijfskleding,
industriële gordijnen en beddengoed.

Black and whiteparty in ’t Kattegat
Op vrijdag 16 maart is er kinderdisco in wijkcentrum ’t Kattegat.
Voor de groepen 3 t/m 8 van 19.00 uur tot 21.00 uur
Het kind met de mooiste outfit wint een prijs!
Entree € 1,50 (incl. één limonadedrankje).
Consumpties apart verkrijgbaar.
Muziek o.l.v. DJ Niels.

Paasknutselen in ’t Kattegat
Op woensdag 28 maart kunnen kinderen komen knutselen voor Pasen in ’t Kattegat.
Tijd:
14.00 uur tot 15.30 uur
Kosten:
€ 1,50 incl. drinken en iets lekkers
Leeftijd:
5 t/m 12 jaar
Wijkcentrum ’t Kattegat
Skagerrak 328
Hoofddorp
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Goede Vrijdag
30 maart 2018
Pasen
1 en 2 april 2018
Meivakantie
27 april t/m 13 mei 2018 (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)
Pinksteren
20 en 21 mei 2018
Zomervakantie
21 juli t/m 2 september 2018*
*20-07-2018 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2017-2108
Dinsdag
3 april
Woensdag
4 april
Vrijdag
1 juni
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