NIEUWSBRIEF
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de bijzonderheden voor de komende periode:
Markt voor Oekraïne:
We hebben gemerkt dat veel kinderen zich bezig houden met de oorlog in Oekraïne en
graag iets willen doen om te helpen. Een aantal kinderen is zelf al begonnen met acties
om geld in te zamelen. Daarom organiseren we op vrijdag 1 april een markt voor
Oekraïne. Hier hebben leerlingen van groep 4 t/m 8 de gelegenheid om activiteiten of
producten te verkopen. U bent van harte welkom vanaf 13:00 uur in de speelzaal,
ouders van groep 1 t/m 3 kunnen met hun eigen kind(-eren) de markt op. De opbrengsten
zullen worden gedoneerd aan lokale initiatieven voor Oekraïne.

Vervanging Patricia:
Zoals u misschien al wel gehoord of gezien heeft is Patricia in blijde verwachting. Vanaf
april zal zij minder groepstaken op zich nemen en na de meivakantie gaat zij met verlof.
Mendy Loskamp zal haar gaan vervangen bij de Libellen, zij start op donderdag 31 maart.
In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.
Samenstelling MR volgend schooljaar:
Er hebben zich een aantal ouders gemeld die interesse hebben in deelname in de MR van
volgend schooljaar. Volgende week ontvangt u hierover meer informatie.
Pasen:
Op vrijdag 15 april vieren we Pasen op school. De leerlingen zitten in gemengde groepen
verdeeld over de lokalen om samen te knutselen, eieren te zoeken en te genieten van een
lekkere lunch. De Paashaas is al druk bezig met de voorbereidingen.
Koningsspelen:
Op vrijdag 22 april organiseren we in samenwerking met de
Verrekijker de Koningsspelen. Groep 1 t/m 3 zijn dan van
8:30 tot 12:00 uur in en rond het schoolgebouw en starten
de dag met een ontbijtje in de klas. Groep 4 t/m 8 start om
9:00 uur op de KVV-velden met allerlei sportieve activiteiten.
Dit duurt tot 13:00 uur. Wilt u er bij zonnig weer aan denken
uw kind goed in te smeren? U heeft inmiddels een mail
ontvangen om u op te geven als hulpouder voor deze dag, bij
voorbaat dank!
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Save the date!:
We zijn blij dat we de coronamaatregelen achter ons kunnen laten en weer een ouderkind activiteit kunnen gaan organiseren. Wat we gaan doen blijft nog even geheim, maar
blok alvast vrijdagavond 13 mei in uw agenda.
Data: alle data van dit schooljaar zijn te vinden op de website en in
Schoudercom
28 en 29 maart

Groep 1 en 2 vrij

vrijdag 1 april

13:00 uur Markt voor Oekraïne

woensdag 13 april

Schoolvoetbal groep 7 en 8
sportvelden KVV
IEP eindtoets voor groep 8

20 en 21 april
vrijdag 22 april

Koningsspelen
groep 1 t/m 3
groep 4 t/m 8

8:30 - 12:00 uur op school
9:00 – 13:00 uur bij KVV

Met vriendelijke groet,
Team de Imenhof
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