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Luizenvrij
Bij de controle na de voorjaarsvakantie waren alle kinderen luizenvrij!
(Dit had natuurlijk in de nieuwsbrief van 2 weken geleden moeten staan!)
Kijkweek
Volgende week vindt de kijkweek wederom plaats. U kunt zich nog inschrijven op de lijsten bij de
deur van de lokalen.
Tijdens dit bezoek aan de klas kunt u samen met uw kind het portfolio bekijken.
De inhoud van de map is:
1. Wie ben ik?
2. Wat kan ik en wat wil ik?
3. Rapport
4. Toppers
Voor ouders die niet op de kijkweek kunnen komen kijken, kan een andere afspraak na schooltijd
worden gemaakt om het portfolio te bekijken.
Citytrip concert Orkest in de klas en Crescendo op zaterdagavond 30 maart
Elke vrijdagmiddag repeteert het Orkest in de klas. Dit betreft leerlingen in groep 6 en 7. Op dit
moment zijn deze kinderen druk bezig met het voorbereiden voor een heuse citytrip, muzikaal dan.
Met een ‘vliegtuig’ vliegen wij naar verschillende plaatsen op de wereldbol en spelen de
bijpassende muziek. Het resultaat kunt u horen tijdens het grote Citytrip concert van Crescendo op
zaterdag 30 maart in de Sporthal van Sleen.
De sporthal zal die avond omgetoverd worden tot een echte concertzaal waar ook de andere
geledingen van Crescendo hun reis langs muziekstijlen zullen maken. U zult ongetwijfeld verrast
worden! Uw kind mag als deelnemer gratis naar binnen. De rest koopt aan de kassa een
boardingpass. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn gratis.
Wij vragen u om deze avond vrij te houden om deze onvergetelijke Citytrip mee te maken.
Het concert begint om 19.30 uur. Het zou fijn zijn als de kinderen om 18.50 uur aanwezig kunnen
zijn, om vooraf nog even in te spelen.
Kindertoneel groep 3 en 4
Op woensdag 3 april zijn de kinderen van groep 3 en 4 aan de beurt voor kindertoneel. De
uitnodiging volgt nog.
Oud papier
In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden
van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de
nieuwsbrief staat de namenlijst vermelden.

Met vriendelijke groet,
Team obs De Akker

