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Agenda in April
3 april
6 april
8 april
8 april
13 april
13 april
13 april
14 april
17 april
18 t/m 20 april
21 april
24 -04 t/m 5-5

Opening Projectweek “Feest”
Theorie examen verkeer groep 7
Bloesemtocht
Halve finales dammen
Paasontbijt in alle groepen
Maandsluiting groep 5
Fancy Fair van 16.00 – 18.00, iedereen is welkom
Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij
2de Paasdag, alle leerlingen zijn vrij
Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen, leerlingen om 12.30 vrij
Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij

Wijziging in de Projectweek “Feest”
In de vorige planning stond dat de leerlingen van groep 5 op dinsdag naar het kinderparadijs
zouden gaan, maar omdat veel kinderen die dag ook naar de GGD moeten om de 9-jaren
prik te halen is besloten deze activiteit naar maandag te schuiven. De rest van de planning is
hetzelfde gebleven.
maandag 3 april
Opening
Projectweek
“Feest”
Groep 5 naar
Kinderparadijs

dinsdag 4 april
Excursie groep
1/2 naar bakker

maandag 10 april
Optreden van:
Emmer Nemmer

dinsdag 11 april
Voorstelling
meneer John
over feest/ dans
en muziek in
Afrika

Foto 25 jarig
bestaan ’t
Carrousel maken

woensdag 5 april
Koken in Triton
voor groep 7/8

donderdag 6 april
vrijdag 7 april
Excursie groep 3 en Koken in Triton
4
voor groep 6/7
Dansworkshop
hele dag door aan
alle groepen

woensdag 12 april
Vossenjacht voor
alle groepen

donderdag 13 april
Paasontbijt
13.15
maandsluiting gr.5
Fancy Fair van
16.00 – 18.00
voor iedereen die
wil komen

vrijdag 14 april
Goede vrijdag,
alle leerlingen vrij

Inspectie op bezoek
Afgelopen dinsdag hadden wij de inspecteur op bezoek. Zij heeft onze groepen bezocht, is in
onze mappen gedoken en heeft gekeken naar onze resultaten. Verder is zij in gesprek
gegaan met de leerlingenraad en ook met een aantal ouders vanuit de MR en OR.
N.a.v. al deze indrukken heeft de inspecteur een voldoende gegeven aan onze school en
behouden wij ons basisarrangement! Hier zijn wij natuurlijk heel trots op!

Parkeer overlast
Afgelopen week ben ik benadert door een aantal buurtbewoners van de Scheldestraat. Zij
gaven aan overlast te ervaren in de ochtend als de kinderen naar school gebracht worden. Er
staan dan diverse auto’s midden op straat, wat een gevaarlijke situatie oplevert voor de
kinderen die naar school toe komen lopen. Mijn verzoek aan de ouders is dan ook om de
auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken in de Scheldestraat of anders in de
Flevostraat, zodat iedereen veilig naar school kan komen. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Herhaling: Taartenwedstrijd
Kan jullie vader, moeder, opa, oma of tante de
heerlijkste taarten of cup cakes bakken? Dat willen
wij ook wel proeven! Schrijf je dan in voor de
taartenwedstrijd!
Tijdens de Fancy Fair op 13 april houden wij een taarten/ cup cake wedstrijd.
Jullie taart of cupcakes (10 stuks) worden beoordeeld op originaliteit en smaak door een
jury. Ook wordt er door de leerlingenraad een winnaar van de mooiste taart/ cup cake
gekozen. Wat er overblijft van je taart of cupcakes , wordt verkocht op de Fancy Fair.
De deelnemende taarten mogen op donderdag 13 april voor 12.30 uur naar school
worden gebracht, zodat de leerlingenraad na de pauze op de mooiste taart/ cup cake
mogen stemmen.
Om 16.30 uur worden de winnaars bekend gemaakt!
Er zijn 2 mooie prijzen te winnen: 1 voor mooiste taart/ cup cake en 1 voor
lekkerste taart/ cup cake.
Opgeven? Dat kan tot en met 12 april onder vermelding van naam van de
leerling op school welke groep en of je een taart of 10 cupcakes maakt naar:
directie@hetcarrousel.nl.

