
Nieuwsbrief mei 2019 
 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen en andere belangstellenden, 

 

Op onze site staat uiteraard de agenda voor de komende maand. Hier onder treft u alle 

linkjes aan naar ‘meer belangrijke informatie’ over een activiteit. 

Ook zijn alle nieuwsberichten van de afgelopen & komende periode er te lezen.  

 

Wilt u alle linkjes uit deze mail even openen? Zodat de informatie u ook echt bereikt? 

 

We wensen u een fijne meivakantie! 

Belangrijke data 

Mei onaangekondigde brandoefening 

22 april t/m 3 mei Meivakantie 

8 mei  Oudergebedsgroep: aanvang 08:30u 

8 mei Inschrijving avondvierdaagse; 08:15-08:45u 

10 mei Laatste dag inschrijving avondvierdaagse; 14:30-15:00u 

15 mei Informatieavond praktijk verkeersexamen groep 7 

20 mei Boekproeverij groep 7 

21 mei t/m 24 mei Avondvierdaagse 

23 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 

30 mei Hemelvaart: alle leerlingen zijn vrij 

31 mei Extra vrije dag 

 

Juf Anne gaat trouwen! 
Natuurlijk willen wij als collega’s daar getuige van zijn. Daarom zijn de kinderen op vrijdag 
5 juli om 13.30 uur uit.  
 
Onaangekondigde brandoefening 
Aan het begin van het schooljaar hebben de leerlingen een brandoefening gehad. Daarbij 

wisten zij (en de leerkrachten) wanneer deze plaats vond. Als school zijn wij verplicht ook 

een onaangekondigde brandoefening uit te voeren onder leiding van de brandweer. Daarom 

zal er in mei een onaangekondigde oefening plaatsvinden. Wilt u uw zoon/dochter hierop 

voorbereiden? 

Geen melk na de vakantie 

Maandag 6 mei is er geen schoolmelk. Wilt u uw zoon/dochter zelf wat te drinken 

meegeven? Dinsdag 7 mei krijgen de kinderen weer schoolmelk. 

Nieuwsberichten 

Hieronder vindt u de nieuwsberichten die op onze site te vinden zijn: 

● Trefwoord: van Pasen naar weglopen…? 

● Paasviering  

● Muziekles bij jou op school 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7025-fijne-mei-vakantie-pasen-in-het-gezin
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1403-oudergebedsgroep
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7012-inschrijven-avond-vierdaagse
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1627-informatieavond-praktijk-verkeersexamen-groep-7
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1668-boekproeverij-groep-7
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/agenda/1600-groep-7-praktijk-verkeersexamen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6925-trefwoord-van-pasen-naar-weglopen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7015-paasviering
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/7013-muziekles-bij-jou-op-school


● Activiteiten in de meivakantie 

● IEP eindtoets 

● Koningsspelen 

● Koningsdag in de onderbouw 

● Fantastische resultaten van De Grote Rekendag 

● Nieuwe smartgames 

● Onderwijsproces en leerklimaat in beeld 

● De Grote Rekendag - uit verhouding 

● Limbodansen voor het rapportcijfer 
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https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6984-activiteiten-in-de-meivakantie
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6924-iep-eindtoets
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6856-koningsspelen
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6877-koningsdag-in-de-onderbouw
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6698-fantastische-resultaten-van-de-rekendag
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6647-nieuwe-smartgames
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6660-onderwijsproces-en-leerklimaat-in-beeld
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6640-de-rekendag-uit-verhouding-is-in-volle-gang
https://dehoeksteen.csgdewaard.nl/nieuws/6573-limbo-dansen-voor-het-rapportcijfer

