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Agenda t/m april 2021
8 t/m 26 mrt
17 mrt
v.a. 29 mrt
2 en 5 april
20 t/m 22 april
24 april t/m 9 mei

: afname M toetsen
: Tweede Kamerverkiezingen (niet op school, alleen in de grote gymzaal)
: inschrijven (digitale) rapportgesprekken
: goede vrijdag en tweede Paasdag
: Cito eindtoets groep 8
: meivakantie

_____________________________________________________________________________
De Praatmaat Groep
Sinds het schooljaar 2019-2020 heeft de school de zorg op het gebied van logopedie uitbesteed aan De
Praatmaat Groep. Omdat Lisa ten Haken met zwangerschapsverlof is en gestopt is met haar
werkzaamheden, wordt zij vervangen door Lotte Toonen. Lisa was altijd op dinsdag op school
aanwezig, Lotte zal iedere vrijdag op school zijn in dezelfde ruimte als Lise (kantoor Oudeschans, 1e
etage). Voor alle informatie zie ook de bijlage.

De Sandwichshow
Zaterdagmiddag 4 maart lopen wij weer met de Sandwichshow. Dit is een wandelende foto expositie
met deze keer foto’s van Sandwich Show fotografen Reinier Gerritsen en Anais Lopez.
De fotografen Anais Lopez, Reinier Gerritsen, Jaap van den Beukel en Wil van Iersel starten met de
show op het Alexanderplein om 13:00 via het Entrepotdok lopen we naar Kadijksplein, verwachte
aankomst daar 14:00. Om vervolgens richting De molen het IJ te lopen aankomst daar c.a.
14:15. Onderweg houden ze stops en wordt het verhaal achter de foto’s verteld!
Kijk voor meer informatie op https://www.desandwichshow.nl
Wie weet zien wij een van jullie onderweg!

Speeltuin De Waag
Ik kreeg een mailtje van Richard, de nieuwe speeltuinleider met de mededeling dat er Iedere zaterdag
van 14.00-15.15 uur mensen van Sciandri in de speeltuin zijn die staan te popelen om leuke
activiteiten met kinderen te doen. Vanwege minimale opkomst staan ze echter vaak “wortel te
schieten” en dat is toch zonde. Dus kom op zaterdag om 14.00 uur lekker naar de speeltuin!

Jarige joppen
De komende week zijn de volgende kinderen jarig:
8 maart Rania uit groep 1/2C
Sem uit groep 7A
9 maart San uit groep 1/2C
Betty uit groep 8A
11 maart Verena uit groep 4A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag!

1

