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April:
1 en 2: Pasen
4 t/m 12: Project
17 tm 19: Laatste week
schoolfruit
17 t/m 19 : Cito eindtoets groep 8
27 april t/m 6 mei : Meivakantie

April 2018

Relax verhaaltje
Onderstaand verhaaltje is een fijn verhaal om voor te lezen om kinderen
tot rust te laten komen in deze soms drukke tijd. Het verhaal komt uit het
boekje Relax Kids!
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Schoolreizen
De data en de bestemmingen van de schoolreizen zijn weer bekend noteer ze maar vast in uw agenda.
We hopen op mooi weer en hele gezellige dagen voor de kinderen.

Datum

Groep

Bestemming

25 juni

1/2

Nienoord

28 juni

3/4

Drouwenerzand

18 t/m 20 juni

7

Veendam

20 en 21 juni

5/6

Veendam

25 t/m 27 juni

8

De Kwartjesberg in Drouwen

Wijziging datum
Woensdag 4 juli zou een studiedag zijn waarop de kinderen
vrij zijn. Deze dag is verplaatst naar woensdag 11 juli. Dinsdag 19 juni zou ook een studiedag zijn en die is verplaatst
naar 26 juni
Op deze dagen (26 juni en 11 juli) zijn de kinderen dus
vrij!!

Belangrijke data mei:
De nieuwsbrief van o.b.s. De Waterlelie verschijnt op
onderstaande data.

27 april t/m 6 mei : Meivakantie

Voor het schooljaar 2017-2018 is dat op:

8:

7 september

7 december

8 maart

5 oktober

11 januari

5 april

2 november

1 februari

31 mei

Klinker groepen 5 t/m 8

10 en 11: Hemelvaart vrij
21 t/m 23 : Pinksteren vrij

5 juli
Wij proberen de nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en voor u als lezer aantrekkelijk te maken, maar…..

www.obsdewaterlelie.nl
obsdewaterlelie@sooog.nl
0597—354404

Heeft u een artikel voor de nieuwsbrief of een onderwerp waarover u graag iets in de nieuwsbrief wilt lezen,
dan kunt u daarover contact opnemen met Marina Wildeboer. m.wildeboer@sooog.nl

Nieuwe leerlingen
Op deze plek vindt u altijd een
overzicht van leerlingen die in
deze maand nieuw op school komen.

Fleur

groep 1

Wij wensen haar veel plezier op
De Waterlelie!!

