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Vrije dagen
Vanwege het paasweekend zijn de kinderen van vrijdag 14 t/m
maandag 17 april vrij. We verwachten iedereen op dinsdag 18
april weer op school.
Van maandag 24 april t/m vrijdag 28 april hebben de kinderen
een week vakantie. Op maandag 1 mei beginnen we weer.
Vrijdag 5 mei zijn de kinderen , in verband met Bevrijdingsdag, ook
vrij.

Verzuimregistratie
Vanaf 1 april worden de verzuimregistraties die wij in ons
administratiesysteem Parnassys zetten, automatisch doorgestuurd
naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dit gebeurt al langer bij
andere onderwijssectoren en wordt nu ook ingevoerd voor het
basisonderwijs. DUO stuurt deze meldingen vervolgens door naar
de leerplichtambtenaar van de gemeente Borger-Odoorn. De
school is wettelijk verplicht een verzuimregistratie bij te houden.
Meer informatie is te vinden op de website van DUO: www.duo.nl.

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april zijn de landelijke Koningsspelen. We
verwachten de kinderen die morgen gewoon om 8.30 uur op
school. We ontbijten gezamenlijk in de klas. Daarna worden de
spelen geopend met het koningslied en een dans. De rest van
de morgen spelen de kinderen allerlei spelletjes op het plein.
Denkt u nog aan de opgavestrook voor hulpouder? We hebben
nog ouders nodig.

Bijbelrooster
17 t/m 21 april 2017
De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35
Jezus verschijnt aan de leerlingen, Lucas 24:36-49
1 t/m 5 mei 2017
God maakt de hemel en de aarde, Genesis 1:1-25
God maakt de mensen, Genesis 1:26-2:3
Het paradijs, Genesis 2:8-25
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Agenda
14-04-2017 Goede vrijdag,
kinderen vrij
17-04-2017 Paasmaandag,
kinderen vrij
21-04-2017 Koningsspelen
24 t/m 28-04-2017 Vakantie
02-05-2017 Dode-hoek-les groep
6/7/8
02-05-2017 Juf Albertine ’s
middags afwezig i.v.m. IBoverleg. Meester Bernard groep
3/4/5
05-05-2017 Bevrijdingsdag
Kinderen vrij

Verjaardagen
29-04 Ewoud uit groep 2

Verkeersexamen
Op 6 april hebben de kinderen van groep 7 meegedaan aan
het theoretisch verkeersexamen. Alle kinderen zijn voor dit deel
van het examen geslaagd. Gefeliciteerd!
Op maandag 15 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats.
Als de kinderen voor dat deel ook slagen krijgen ze een officieel
verkeersdiploma.
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 4 mei.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

Kleuternieuws
Letterkoffer: Koen
Letter: K
Thema: Koningsdag

We wensen iedereen gezegende paasdagen toe.
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