Wat was het leuk om toch een klein
lentefeest te vieren met de kinderen!
Paaseieren zoeken in de natuurtuin was
een groot succes en daarna konden we
genieten van een lang paasweekend.
Deze week zijn we gestart met de
Culturele Ankers Glas. Anders dan andere
jaren, maar niet minder creatief! Later
meer hierover, veel leesplezier!
Studiedag
De studiedag van 1 juli aanstaande gaat
wel door.
Audit
Helaas is de audit niet doorgegaan. Wij
hadden erg veel zin om onze mooie
school te presenteren aan ons bestuur,
maar vanwege Corona is dit uitgesteld.
Ons bestuur hoopt in juni langs te komen,
wij houden u vanzelfsprekend op de
hoogte!
Verkeersexamen groep 7
Wat een leuk nieuws! Alle kinderen van
groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch
verkeersexamen! Hopelijk kunnen ze ook
nog op voor hun praktijkexamen, we
wachten af.. Gefeliciteerd groep 7!

Verkeerssituatie rondom de Hobbitstee
Waarschijnlijk heeft u het al gemerkt. Door
de werkzaamheden bij de Emmalaan is
het rondom onze school nog drukker met
rijdende en geparkeerde auto’s. Dit
maakt de situatie van de kinderen niet
veiliger. Wij willen u vragen om, mocht het
mogelijk zijn, zoveel mogelijk lopend of op
de fiets te komen. Wellicht kunt u iets
verder parkeren, zo houden wij het
hopelijk wat overzichtelijker en veiliger.
Koningsspelen 2021
De Koningsspelen zullen dit jaar een
andere invulling krijgen dan andere jaren.
We gaan het echter natuurlijk wel met
elkaar vieren! Samen met SamenDoen en
de andere openbare scholen in Leerdam
hebben wij een leuk programma
samengesteld. SamenDoen heeft filmpjes
met activiteiten gemaakt en we hebben
spelletjes en leuke boekjes.

Iedere klas viert de Koningsspelen in de
eigen groep en tijdens een eigen
buitenmoment. We hopen u later leuke en
sportieve beelden te kunnen laten zien!

Belangrijke data:
20 t/m
22 april
23 april
24 april
10 mei
13 mei
14 mei
24 mei

Cito Eindtoets groep 8
Koningsspelen (speciale
editie)
Meivakantie
Weer naar school
Hemelvaartsdag, alle
kinderen zijn vrij
Alle kinderen zijn vrij
Tweede Pinksterdag, alle
kinderen zijn vrij

