INFO
Ouderinfo 4-2018
De kiss and ride-zone is gerealiseerd en ik ben blij dat zij door zo veel ouders wordt gebruikt.
Binnenkort zal ook nog een officiële opening plaatsvinden. Ik hoop dan te kunnen mededelen
dat de kiss and ride-zone door alle ouders wordt gebruikt.
Noodzakelijke bouwerkzaamheden zijn in de planning daarom is hierover niets nieuws te
melden.
Als nieuwe collega heten we mevrouw Alaze welkom. Zij werkt voor de helft van haar uren in
Rindern en voor de andere helft wordt zij bij ons ingezet. Bovendien zijn de orthopedagogen
de heer Lindenau en mevrouw Seven begonnen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar
zullen vacatures vrijkomen. We hopen op geschikte kandidaten!
Eerste informatie over Wandertag/wandeldag (01-06-2018): Precieze informatie en
mogelijkheden zich als ouderondersteuner aan te melden zullen nog door de
klassenleraar/lerares bekend gemaakt worden.
De Wandertag/wandeldag is voor alle leerlingen. De dag begint gewoon om 7.55 uur in het
klaslokaal om vervolgens in teams van twee klassen door en rond Kranenburg te wandelen.
Aan deze wandeling kunnen ouders deelnemen ter ondersteuning.
Om ca. 11.15 uur zijn alle klassen weer terug op school. We eindigen de dag dan op de weide
naast de school met een gezamenlijke picknick en allerlei kleinere spelletjes. Voor de picknick
bent u ook van harte uitgenodigd.
De school is na het vijfde uur uit, dus om 12.25 uur. Let u erop dat zoals reeds aangekondigd
de OGS op deze dag gesloten blijft. Tot 13.10 uur zal opvang door leraren/leraressen worden
gewaarborgd.
Eerste informatie over het Märchenfest/sprookjesfeest (09-06-2018)
Om 8:30 uur is een gezamenlijke start op het schoolplein, daarna „sprookjesachtig“ ontbijt in
verschillende groepen en op verschillende tijdstippen.
Om 10.30 uur begint het Riddertoernooi (kermisterrein). Het is ons een genoegen u welkom te
mogen heten op de „toernooiplaats“ (kermisterrein naast de school). Om 11.30 uur begint een
optocht door Kranenburg. De kinderen zullen in middeleeuwse of sprookjesachtige kleding
verkleed zijn. Wanneer u geschikte verkleedkleren heeft geeft u deze dan aan uw kind mee
(voorzien van een naam). Ook zijn we nog op zoek naar bolderwagens! Ieder klas heeft een
bolderwagen nodig! Om12.15 uur begint het podiumprogramma. Om 13 uur haalt u uw kind op
bij de bolderwagen van de klas (achter het podium) en maakt u hopelijk gebruik van het
uitgebreide spelprogramma op de weide voor de kerk.
We zullen zeker ook nog helpende handen kunnen gebruiken. De klassenouders zullen zich
binnenkort melden. Hoe meer ouders helpen aanpakken hoe makkelijker het zal zijn om er
een vrolijk feest van te maken. Maakt u van de gelegenheid gebruik om de school eens op een
andere manier te leren kennen.

Ter herinnering – belangrijke data (die u ook op de homepage gs-kranenburg.de vindt):

10-05-2018

feestdag, geen les, OGS gesloten

11-05-2018

brugdag, geen les, OGS open
Doodle!

19-05-2018 – 27-05-2018

Pinkstervakantie (geen OGS!)

29-05-2018

Leesnacht E3

31-05-2018

feestdag, geen les, OGS gesloten

INFO
01-06-2018

Wandertag voor alle klassen (geen OGS)

09-06-2018

Märchenfest/sprookjesfeest voor alle klassen

18-06-2018

Boerderijbezoek E2

20-06-2018

Boerderijbezoek E4

21-06-2018

Boerderijbezoek E1

25-06-2018

Boerderijbezoek E3

27-06-2018

Ouderavond voor nieuwkomers 19.30 uur

29-06-2018

Sportfeest
Doodle!

03-07-2018

Fietstraining klas 1-3 (fiets mee naar school)

06-07-2018

Sportfeest (uitwijkdatum)

09-07-2018

Rapport klas 1-3
Doodle!

12-07-2018

Afscheid van klas 4, les tot 11.25 uur, opvang: OGS alleen als
dringend noodzakelijk is

13-07-2017

Laatste schooldag
Doodle!

16-07-2018

Begin zomervakantie
Vakantie-opvang van 16-07-2018 – 03-08-2018 en op 27-/28-08-2018
mogelijk Doodle!

Bedankt voor uw belangstelling en uw medewerking.

Hartelijke groet,
Charlotte Giesbers

