Sleen schoon
Maandag 11 april gaan we weer van start
met de jaarlijkse schoonmaakactie
‘Sleen schoon’. De kinderen zullen met
handschoenen, knijpertjes en
vuilniszakken het dorp door gaan en
Sleen weer mooi schoonmaken. De
kleuters nemen het plein en de
schoolomgeving op zich en de andere
groepen zullen een groot aantal andere
straten gaan ontdoen van zwerfafval. Op
donderdag 14 april komt er een grote
vuilniswagen die al het verzamelde afval
zal ophalen. En zo….. kunnen we straks
weer allemaal genieten van een schoon
dorp!

Bezoek gevangenismuseum Veenhuizen groep 5/6
Op woensdag 13 april a.s. zal groep 5/6 in het kader van het project Culturele Mobiliteit
een bezoek gaan brengen aan het gevangenismuseum in Veenhuizen. Ze zullen een
programma gaan volgen door het museum en daarna bezoeken ze de voormalige
strafgevangenis ‘de Rode Pannen’. Het gaat vast een interessante en leerzame ochtend
worden!

Koningsspelen vrijdag 22 april
Eindelijk mogen ze na 2 jaar afwezigheid weer
worden georganiseerd! De Koningsspelen!
Dit jaar met als thema: ‘Voel je fit’! Alle kinderen
starten deze dag met het Koningsspelenontbijt in de
eigen klas. Daarna gaan de Koningsspelen van start op
het plein van de Fontein. Na het zingen van het
Wilhelmus en een korte presentatie van het orkest
van de groepen 6 dansen we het dansje van Kinderen
voor Kinderen. Daarna gaan de kinderen van groep 1
t/m 4 spelletjes spelen op de pleinen van de Fontein
en de Akker. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan in
actie tijdens diverse sportclinics op de sportvelden en
in de sporthal. Informatie over deze sportieve dag
ontvangt u volgende week!
En natuurlijk mag iedereen zijn mooiste oranje outfit aan deze feestelijke dag!

Agenda
11-04-2022 t/m 14-04-2022
15-04-2022
18-04-2022
19-04-2022
22-04-2022
22-04-2022

Sleen Schoon
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Studiedag team: leerlingen vrij
Koningsspelen
Uitgave nieuwsbrief nummer 16

Directie/locatiecoördinator aanwezig
Maandag 11 april
Woensdag 13 april
Woensdag 20 april

Corianne de Jonge
Petra van de Pauvort & Corianne de Jonge
Petra van de Pauvort & Corianne de Jonge

Directie is bereikbaar op: 06-38998893

