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

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

Schoolfotograaf
Ook dit schooljaar komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Zij komt op woensdag 10 mei in de ochtend de leerlingen van
groep 1/2 A en B op de foto zetten. Op donderdag 11 mei
komen alle andere groepen aan de beurt. In de middag van
11 mei zal er tijd zijn om broertjes/zusjesfoto’s te maken met
kinderen die bij ons op school zitten. Mocht u hier geen belangstelling voor hebben, geef dit
dan even aan bij de leerkracht van uw oudste kind. Op donderdag tussen 14.00-15.00
kunnen er broertjes/zusjes foto’s gemaakt worden met broertjes/ zusjes die niet bij ons op
school zitten. U kunt hiervoor een nummer krijgen bij juf Maaike of juf Arianne op 10 en 11
mei, zodat u niet onnodig lang hoeft te wachten in de middag.

Schoolfruit stopt
Vanaf de herfstvakantie hebben wij wekelijks 3 stuks fruit of groente per
leerling geleverd gekregen vanuit het schoolfruit programma. Dit was een
groot succes. Kinderen hebben fruit en groente geproefd, die ze nog niet
kenden en kwamen erachter dat het wel heel lekker was. Appel, peer,
wortel en komkommer waren bij de meeste kinderen favoriet. Helaas
stoppen deze fruit/ groenteleveringen na de meivakantie. Wij vragen u dan
ook om na de meivakantie weer zelf op de maandag, woensdag en vrijdag
fruit of groente mee te geven aan uw kind naar school. Volgend schooljaar
zullen wij ons zeker weer opgeven voor dit schoolfruit project.

Gezocht: hulpouders voor leesondersteuning
Een aantal jaren geleden werkten we op ’t Carrousel met leesouders.
Dit willen we graag nieuw leven in blazen, omdat we merken dat
diverse kinderen deze leesondersteuning goed kunnen gebruiken. Hier
hebben we wel uw hulp voor nodig. We zijn dan ook op zoek naar
hulpouders die wekelijks kunnen helpen op een van de volgende
dagen: dinsdag, woensdag en of donderdag van 8.30 tot 9.00. Als u op
1 van deze ochtenden ons zou kunnen helpen, geef dit dan door aan de leerkracht van uw
kind of bij de directie. Als wij genoeg ouders hebben willen wij al na de meivakantie starten.

Herinnering betaling Schoolreisje
De betalingen voor het schoolreisje gaan al goed, maar toch hebben veel kinderen nog niet
betaald en staan de schoolreisjes al wel bijna voor de deur.
Groep
1/2

Bestemming
Goudvis (maandag 15 mei)

Vervoer
bus

Prijs
€ 22,50

3/4

Julianatoren (woensdag 21 juni)

bus

€ 27,50

5/6

Drievliet (woensdag 21 juni)

bus

€ 27,50

7

Kamp Banjaert Wijk aan Zee
(woensdag 21 juni + donderdag 22
juni)
Kamp Hoorn
(woensdag 14 t/m vrijdag 16 juni )

Taxi Ruiter + 2 eigen auto’s

€ 47,50

Per eigen fiets

€ 60,00

8

U kunt het schoolreisje betalen door het bedrag over te maken op NL39 ABNA 0826 5747 85.
t.n.v. Schoolreisjes ’t Carrousel
Vermeld de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit.
Kinderen waarvoor niet betaald is, kunnen helaas niet mee op schoolreisje. Dat willen we
natuurlijk voorkomen. Als er een belangrijke reden is, waardoor u op dit moment niet kunt
betalen, komt u dan even langs bij de directie. We vinden dan samen wel een oplossing.

Paasontbijt
Op 13 april hebben wij op school een paasontbijt voor alle leerlingen. Zou u uw kind op
woensdag 12 april een bord, beker en bestek voorzien van naam in een tasje mee willen
geven, dan kunnen wij op woensdag aan het einde van de dag de tafels gezellig gaan dekken.

