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Koningsspelen
Vandaag hebben alle kinderen van de Fontein, de Piramide en de Akker meegedaan aan de
Koningsspelen. We zijn begonnen met een lekker ontbijt. Daarna hebben de kinderen van Orkest in
de klas een tweetal nummers gespeeld op het plein. Samen hebben we het Wilhelmus gezongen en
gedanst op de Pasapas.
Hierna begon het sportieve deel van de dag. De peuters van Kinderwereld, ’t Armhoes en Kaartje
Kakel deden mee met de spelletjes op het plein. De leerlingen van groep 5 t/m 8 van de Vlinderhof
hebben meegedaan met de clinics.
Het was een gezellige dag! Een paar foto’s staan nu al op onze site. Binnenkort volgen er nog een
heleboel meer.
Vrij
Op vrijdag 19 en maandag 22 april zijn alle kinderen vrij. Lekker genieten van een lang
paasweekend met hopelijk mooi weer!
Studiedag op 23 april
Op dinsdag 23 april staat er een studiedag gepland voor de vier scholen van de scholengroep
Schoonoord. De teams van de Vlinderhof, de Piramide, Van Royenschool en de Akker gaan de hele
dag aan de slag met plannen voor de komende vier jaar. Dit moet beschreven worden in het nieuwe
schoolplan. Alle kinderen zijn dus deze dag vrij.
Sleen schoon
In de week van 15 – 18 april staat Sleen Schoon op de kalender. Helaas kunnen we niet in deze week
de spullen van Area lenen. Daarom stellen we de actie een poosje uit. Via de nieuwsbrief en de
website zullen we laten weten wanneer de actie zal plaatsvinden.
Overdracht monument
Donderdag 25 april vindt, vanaf 11.00 uur, de overdracht plaats van het monument van de familie
Heckscher. Groep 8 draagt dan de adoptie over aan groep 7. Er zal een krans worden gelegd en
diverse mensen zullen kort spreken. Ook zullen een aantal kinderen iets voordragen. De ouders van
groep 7 en 8 ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.
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

