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Nieuwsbrief 16: maandag 25 maart 2019
Parro app:
Alle ouders hebben inmiddels een brief ontvangen met instructies voor de Parro app. Mocht u
desondanks toch vragen hebben, dan wil ik u vragen om even contact op te nemen met meneer Jos
of juffrouw Jessica.
Deze nieuwsbrief is de laatste brief die ook via digiduif wordt verstuurd.

You have received a letter with instructions for the Parro app. If you have any questions then
please let mister Jos or miss Jessica know, so that they can help you.
This will be the last letter from digiduif.
Creaochtend:
Woensdag 27 maart a,s, hebben alle kinderen weer creaochtend bij ons op school. De indeling
voor de workshops is inmiddels bekend. We wensen iedereen een fijne creaochtend toe!

This Wednesday there is a crea morning for all children of our school.
Oudergesprekken:
Deze week staan de oudergesprekken voor uw kinderen gepland. U bespreekt dan met de
leerkracht(en) van uw kind(eren) de vorderingen. Op dinsdagavond zal meneer Henk langer
blijven, op donderdagavond is Juf Jessica langer op school.

This week, there are parentmeetings with the teachers of your children at our school.
De Kroevenkrant:
Vanaf vandaag kunt u weer een Kroevenkrant verwachten in uw brievenbus. Deze editie heeft
groep 7 een pagina aangeleverd. Zij gaan deze week in groepjes de kranten in delen van de wijk
bezorgen.

This week you will receive the Kroevenkrant at home. His time group 7 has made the childrens
page. They will also deliver some of the papers this week.

De typetuin:
Vorige week vrijdag zijn de cursistent begonnen met de eerste les van de typecursus van de
typetuin.
Het is nu wel de bedoeling dat de kinderen thuis ook goed gaan oefenen. Lukt dat thuis om een
bepaalde reden niet, wilt u dat dan laten weten? We kunnen dan op school kijken of er
mogelijkheden zijn om na schooltijd extra te oefenen.

If it is difficult to pratice for the typetuin at home, then let miss Jessica know. We can look at
solutions to let the students pratice after school.
De Koningsspelen:
Op vrijdag 12 april a.s. vinden de Koningsspelen plaats bij ons op school. Via diverse sprotieve
workshops maken we er een sportieve dag van. Het programma is bijna rond, u ontvangt snel meer
informatie.
On 12th of April, we celebrate Kings sportsday. More information will follow soon.
Brandoefening:
I.v.m. de gbeurtenissen in Utrecht afgelopen week, hebben we belosten om de brandoefening die
ook in die week gepland stond, te annuleren. We gaan de brandoefening in April plaats laten
vinden.
Our BHV practice will be held place in April instead of last week. This was due tot the situation
in Utrecht.
Het verkeersdoolhof:
Vorige week hebben de kinderen van groep 7 deelgenomen aan het verkeersdoolhof. Het was een
gezellige, hardwerkende ochtend. De fietsen ware nagenoeg allemaal peikfijn in orde. Soms was
het doolhof even puzzelen, maar de kinderen hebben hun best gedaan!

Last Wednesday the children of group 7 joined the traffic doolhof. Yhey have worked very hard.
Landelijke anti pestdag: vrijdag 19 april:
Op vrijdag 19 april, (goede vrijdag) is het landelijke anti pestdag. Onze kinderraad is momenteel
druk bezig met het bedenken van goede ideeën om het pesten, daar waar ook tegen te gaan.
Het winnende voorstel gaat ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Dit wordt rijdag 19 april
bekend gemaakt. Op die dag ontvangen alle kinderen overigens een smakelijke traktatie.
On 19th of April there will be al celebration for the best idea about anti bullying.

