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

2de Paasdag, alle leerlingen zijn vrij
Centrale eindtoets groep 8
Koningsspelen, leerlingen om 12.30 vrij
Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij

Geweldige Feestweken
De afgelopen 2 weken hebben alle groepen gevierd dat ’t Carrousel 25 jaar bestaat. Dit
hebben zij gedaan met dans, muziek en lekker eten. Hieronder een aantal foto’s van alle
activiteiten. Wilt u alle foto’s zien? Deze staan op de website onder
het kopje Fotoalbum, “25 jaar Carrousel”.

Top Fancy Fair
Op donderdag 13 april hadden wij een fantastische afsluiting van 2
feestweken tijdens de Fancy Fair. Veel kinderen met hun ouders, opa’s
en oma’s of andere familieleden waren erbij om dit feest te vieren.
Alle spelletjes werden enthousiast gedaan en ook de tombola
was een groot succes. Naast alle spelletjes waren er heerlijke
taarten te proeven van de taartenwedstrijd en andere hapjes en
drankjes. De opbrengst van de Fancy Fair was
ruim € 600,- euro. Dit bedrag, samen met de
opbrengst van de kaartenactie, zal geïnvesteerd
worden in ons schoolplein.

Iedereen die mee heeft geholpen tijdens de
feestweken: Bedankt!
Kaartenactie
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een eigen gemaakte kaart mee naar huis gekregen
om te verkopen. Het is de bedoeling om aan de hand van deze kaart setjes kaarten te
verkopen (6 voor € 6,-). De bestellijst om setjes kaarten te bestellen, samen met het geld van
de bestelde setjes, moet op donderdag 20 april op school zijn. Dan kunnen wij namelijk nog
voor de vakantie bestellen en worden de setjes na de meivakantie gelijk geleverd. Ook de
opbrengst van deze kaartenactie komt ten goede aan het schoolplein.

Koningsspelen
Volgende week vrijdag 21 april hebben we alweer het volgende feest, namelijk de
Koningsspelen. Ook onze school doet hier aan mee.
De kinderen van groep 1 t/m 6 starten op school. De leerlingen van groep 7 en 8 mogen
starten op school of gelijk bij het zwembad. Om half 9 gaat meester Egbert met de leerlingen
van groep 7 en 8 op de fiets naar het zwembad toe.
Ook gaan de groepen 3 t/m 6 om half 9 weg, zij gaan lopend naar het Leeghwaterpark.
Eenmaal daar hebben zij tot 11.45 diverse sportieve activiteiten georganiseerd door Spurd.
Van 11.45 tot 12.00 kunt u uw kind (uit groep 3 t/m 8) ophalen bij het Leeghwaterzwembad.
Om 12.00 lopen de kinderen die niet opgehaald zijn, samen met de leerkrachten terug naar
school.
De leerlingen van groep 1 en 2 blijven op school. Zij zullen starten met het koningsontbijt en
hebben daarna diverse sportieve activiteiten op school. Na deze sportieve en feestelijke
ochtend zijn de kinderen om 12.30 vrij en start de meivakantie!
Groep
start
1/2
School
3/4/5/6 school
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activiteit 9.00-10.15
koningsontbijt
koningen en kastelen

School /
zwembad
zwembad

activiteit 10.30-11.45
spelletjes
highlandgames
zwembad tot 11.15,
daarna aankleden

ophalen
12.30 op school
11.45 bij het zwembad
of 12.30 op school
11.45 bij het zwembad
of 12.30 op school

