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“Het Kwakertje”
Agenda
09 april
12 april
20 april
25 april
26 april
27 april –
21 mei

Voorlichting van de GGD voor groep 8 “lekker fris”
GMR
Koningsspelen
Koffieochtend
Afname Route 8
Meivakantie
Tweede Pinksterdag zijn wij vrij

2018
2018
2018
2018
2018
13 mei

Psalm 139
Vanuit de directie
Nieuw speelhuisje!
Zoals u misschien weet is het speelhuisje op het plein afgeschreven. Er komt iets mooi
nieuws voor in de plaats. Samen met de kinderen gaan we een keus maken uit 4
verschillende opties zodat er straks weer naar hartenlust gespeeld kan worden.
We kunnen ons voorstellen dat er nog
iemand belang heeft bij het oude
speelhuisje. Na wat opknapwerk is
het nog goed te gebruiken. Mocht u
belangstelling hebben, dan hoor ik
het graag! U moet hem dan wel zelf
uitgraven en demonteren. Als bonus
krijgt u er de rubbertegels bij.
Mocht u er zelf geen belang bij
hebben maar weet u iemand anders
die dat wel heeft, dan hoor ik dat ook
graag. Als er meerdere mensen
geïnteresseerd zijn dan zullen we
gaan loten.
Met vriendelijke groet, Teun Jelle de Vries
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Koningsspelen

Het is bijna weer zover, de koningsspelen.
Dit jaar is dat op vrijdag 20 april. We hebben er voor
gekozen om dit jaar eerst met elkaar te gaan ontbijten
op school en daarna naar de Speelpoort te gaan. Groep
6/7/8 gaat op de fiets en de groepen 1 t/m 5 gaan met
auto’s. Begeleiding is geregeld.
Bij slecht weer is er een alternatief programma op
school. De leerlingen hoeven deze dag geen eten en
drinken voor tussendoor mee te nemen.
We zijn om 12.15 uur weer terug op school. De groepen
4/5 en 6/7/8 zijn ’s middags ook gewoon op school. De
kinderen die overblijven moeten wel zelf hun lunch
meenemen.
We hopen op een mooie dag!

Uitnodiging voor de wedstrijd PEC Zwolle vrouwen- PSV vrouwen
Onderstaande mail ontvingen wij van PEC Zwolle:
Wij nodigen uw school graag uit voor de wedstrijd PEC Zwolle Vrouwen - PSV Vrouwen op
vrijdag 20 april in het MAC3PARK Stadion. Graag verwijzen wij u naar de bijlagen van deze
mail voor de uitnodiging en het aanmeldingsformulier. Wij hopen u op vrijdag 20 april in het
MAC3PARK Stadion te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Namens PEC Zwolle Vrouwen
Quinty van der Horst
Stagiair PEC Zwolle United

PEC Zwolle | Stadionplein 1, 8025 CP Zwolle | Postbus 402, 8000 AK Zwolle
T 038 200 42 83 | QvdHorst@peczwolle.nl| www.peczwolle.nl
In de bijlage van dit Kwakertje kunt u meer informatie vinden over deze uitnodiging. Mochten
jullie met jullie kinderen naar deze wedstrijd willen gaan, dank kunt u zich opgeven bij Germa
Huls : germa@vdwendeschool-kampen.nl
Veiligheidsmonitor ; herinnering
Deze week is er een herinneringsmail verstuurd voor het veiligheidsonderzoek. Mocht u de
veiligheidsmonitor nog niet ingevuld hebben, wilt u dat dan alsnog doen? Wij stellen jullie
inbreng zeer op prijs!

