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Juffen- en meesterdag
Wij kijken weer met veel plezier terug op de meester- en juffendag! Woensdag 11 april
waren alle meesters en juffen op De Octopus jarig! Er was een groot feest
georganiseerd door de activiteitencommissie en de leerkrachten. Het begon 's ochtends
al in de aula, daar werd iedereen toe gezongen. Natuurlijk werd er ook getrakteerd, en
was ervoor iedereen een donut. Er werd een stoepkrijtwedstrijd gehouden. De mooiste
afbeeldingen werden gecreëerd. Jong en oud hebben zich hier enorm uitgeleefd.
Daarnaast waren er ook balspelletjes en verschillende feestelijke activiteiten in de
klassen. In bijna iedere klas is natuurlijk ook de stoelendans gedaan. Ter afsluiting
kregen alle kinderen een ijsje. De school kreeg van de ouders ook nog een cadeau
aangeboden: er worden op het schoolplein spelletjes geschilderd, door een vak schilder,
waar de kinderen veel plezier aan kunnen beleven. Lieve ouders, allemaal hartelijk dank
voor de mooie attenties

Schoolfruit gestopt

In de vorige nieuwsbrief heb ik u er al op geattendeerd dat het schoolfruit stopt. Dit
was de laatste week dat er gratis schoolfruit werd geleverd. Wij vragen u om op
woensdag en vrijdag in ieder geval groente of fruit mee te geven.
Nieuw zand

Het zand in de zandbak is vervangen! Hoeveel kinderen passen er eigenlijk in de
zandbak? Ieder jaar is het weer mooi om te zien, dat de kinderen met zo veel plezier
spelen in de zandbak, zodra het zonnetje weer gaat schijnen.
Koningsdag
Vandaag is Koningsdag gevierd op school. Wij zijn gestart met een lekker koninklijk
ontbijt. Daarna hebben de groepen 1 t/m 4 gesjoeld (onder begeleiding van groep 7 & 8),
de groepen 5 en 6 hebben een Koninklijk renspel en de groepen 7 en 8 een
badmintontoernooi gespeeld.
Ook klonk ook in veel groepen het Koningslied: Fitlala!
https://youtu.be/ho9CfacTxpA

Agenda
Vrijdag 20 april: laatste dag schoolfruit
Viering Koningsdag
Vrijdag 27 april: Koningsdag (iedereen vrij)
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie
Zondag 13 mei: Moederdag
Maandag 14 mei: Eerste schooldag na de meivakantie
Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s, Saskia Jonker

