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Beste ouders,
Inhoud:
- Project ‘Het museum’
- Activiteiten
- Taalles voor ouders

Project Museum
We zijn gestart! In alle klassen wordt er al hard gewerkt aan het project ‘Het museum’.
Tijdens het project worden de kinderen verrast met een leuke workshop. Hiervoor zijn we op zoek naar
ouders die de muur op het kleuterplein wit willen schilderen. U kunt zich aanmelden bij Tamara of Inge.
Op donderdagavond 26 maart zullen alle musea hun deuren openen en kan u ook het resultaat van de
workshop komen bewonderen. U ontvangt voor deze avond nog een uitnodiging.
Activiteiten
De groepen 4/5 en 6 bezoeken woensdag 18 maart de Oude Kerk in Zwijndrecht.
Groep 2 gaat donderdag 19 maart met de bus naar ’t Weetpunt, waar zij de muizenspeurtocht volgen.
Op donderdagavond 2 april wordt een ouderavond over veiligheid georganiseerd. U ontvangt volgende
week meer informatie. Deze avond is voor de ouders/verzorgers en niet voor de kinderen.
Taalles voor ouders
Ouders die taalles willen volgen, kunnen voor informatie over het aanbod naar het Taalpunt in de
bibliotheek Walburg.
Er wordt taalles gegeven in wijkcentra Hart van Meerdervoort en Xiejezo. Op beide locaties geven zowel
Diverz als Da Vinci taalles.
Da Vinci: 0900 – 7890789 (les van een docent)
Diverz: 078- 6191276 of mail: info@diverz.info (spreekvaardigheid oefenen met een vrijwilliger)
Het is ook mogelijk dat ouders naar het Taalcafé in de bibliotheek Walburg gaan of zelf oefenen achter de
computer met spreekvaardigheid in de bibliotheek Walburg (hierbij helpt een vrijwilliger met het gebruik
van het computerprogramma).
Voor de kinderen worden in de bibliotheek Walburg op woensdagmiddag vaak diverse activiteiten
georganiseerd.

Volgende nieuwsbrief : donderdag 26 maart 2020
Agenda
Maandag 16 maart 2020
Donderdag 26 maart 2020
Vrijdag 27 maart 2020
Donderdagavond 2 april 2020
Donderdag 9 april 2020
Vrijdag 10 april en
maandag 13 april 2020
Woensdag 15 april en
donderdag 16 april 2020
Vrijdag 24 april 2020
Maandag 27 april t/m
vrijdag 8 mei 2020

Vergadering Ouderraad
Kijkavond project
Toppiesport gr 3 t/m 8
Ouderavond met thema ‘Veiligheid’
Paaslunch
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Alle kinderen zijn vrij
Eindtoets groep 8: IEP
Koningsspelen
Vakantie
Alle kinderen zijn vrij

