29 maart 2019, jaargang 3, nr. 14
Datum
01-04
02-04
02-04
02-04
03-04
04-04
08-04
09-04
09-04
10-04
10-04
10-04

Groep
1B/2B
1A/2A
3A / 3B
ouders
1 t/m 8
7
7B
7A
OC
6A
7
7/8

Activiteit
Lammetjes Grazend Populair
Lammetjes Grazend Populair
les in de bieb
Inloopspreekuur SKT
Grote Rekendag
verkeersexamen theorie
excursie “In Vogelvlucht”
excursie “In Vogelvlucht”
19.30 uur oudercommissie
excursie De Vier Winden
verkeersexamen praktijk
schoolvoetbal

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn JJ Hoogerheijde en
Mitchel Abbestee nieuw op school gekomen in
groep 1B. Van harte welkom en we wensen hen
een hele fijne tijd toe op De Blinkerd.
Afwezig
Woensdag 3 april, vrijdag 5 april en woensdag 10
april is Evert van den Bos afwezig.
Donderdag 11 april zijn Huig Taal en Evert van den
Bos ‘s morgens naar het directieberaad PCPOW.
Middag na sportochtend groep 1 t/m 4
Op maandag 15 april is de sportdag. ‘s Morgens
sporten de groepen 1 t/m 4 en ‘s middags de
groepen 5 t/m 8.
Er is op deze maandagmiddag oorspronkelijk les op
school voor de groepen 1 t/m 4. De ervaring is dat
na een ochtend sporten de jongere kinderen vaak
heel moe zijn. Daarom kunt u op 15 april uw kind ‘s
middags thuis houden. U kunt uw kind dan vanaf
12.00 uur op school ophalen. Dit is niet verplicht.
Kinderen die niet opgehaald worden, blijven

gewoon tot 14.30 uur op school onder begeleiding
van de leerkracht. Dit geldt voor groep 1 t/m 4.
Vacature Schooladviesraad
Na de zomervakantie ontstaat er een vacature in de
schooladviesraad. Heeft u interesse om in de
schooladviesraad mee te denken over de school,
neemt u dan even contact op met één van de leden
van de schooladviesraad of met Huig Taal of Evert
van den Bos.
Inloopspreekuur Sociaal Kernteam Westland
Dinsdag 2 april is er van 8.30 uur tot 9.30 uur weer
een inloopspreekuur van het Sociaal Kernteam
Westland in de spreekkamer grenzend aan de
centrale hal.
Grote Rekendag
Woensdag 3 april doet De Blinkerd mee aan de
Grote Rekendag. Tijdens deze morgen zullen veel
activiteiten in het teken staan van het rekenthema:
“Uit verhouding”. Je kunt dan denken aan dingen
die te groot of te klein zijn in verhouding met de
omgeving en waar ze voor gebruikt worden.
Verkeersexamen groep 7
Donderdag 4 april gaat groep 7 het schriftelijk
verkeersexamen maken.
Op woensdag 10 april zal groep 7 ook het praktijkexamen afleggen. Als zij voor beide onderdelen
geslaagd zijn, ontvangen de kinderen het
verkeersdiploma.
Excursies en uitstapjes
Afgelopen dinsdag is de bekende kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander bij ons op school

geweest in groep 5. Het was super leuk om zo’n
bekende schrijfster in de klas te ontvangen.
Maandag 1 april gaat groep 1B/2B lammetjes
kijken: “Lammetjes Grazend Populair”. Dinsdag 2
april gaat groep 1A/2A dezelfde les bijwonen.
Dinsdag 2 april gaan de groepen 3A en 3B naar de
bibliotheek voor de les “Een gevaarlijk leuk
bibliotheekbezoek”.
Op maandag 8 april heeft groep 7B de excursie “In
Vogelvlucht” bij de Kreekboerderij in ‘sGravenzande. Dinsdag 9 april krijgt groep 7A
dezelfde les.
Woensdag 10 april gaat groep 6A voor een
excursie naar de Monsterse molen “De Vier
Winden”. Groep 6B krijgt deze excursie op
woensdag 17 april.
Allemaal heel veel plezier en leuke lessen
toegewenst.
Schoolvoetbal
Woensdag 10 april a.s. nemen twee teams van
onze school deel aan het Westlands Schoolvoetbaltoernooi. Onze school speelt op sportpark “HVC’10”
in Hoek van Holland. De eerste wedstrijd begint om
13.30 uur. Heel veel plezier en succes. Supporters
zijn natuurlijk van harte welkom.
Schoolfruitmenu
Het schoolfruitmenu voor de komende week ziet er
als volgt uit:
woensdag 03-04-2019: peer
donderdag 04-04-2019: komkommer
vrijdag 05-04-2019:
appel
Dit zijn de mededelingen voor deze week.
Mede namens de collega’s wens ik u een heel fijn
weekend.
Met vriendelijke groet,
Evert van den Bos

