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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:







Vrijdag 14 april: groepen 1-2 vrij
Maandag 17 april: alle leerlingen vrij i.v.m. Tweede Paasdag
Dinsdag 18 t/m donderdag 20 april: CITO eindtoets groep 8
Vrijdag 21 april: Koningsspelen
Vrijdag 12 mei: groep 1 t/m 4 vrij
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart

Geslaagde sponsorloop
Afgelopen woensdag (29 maart) hebben wij een
zeer geslaagde sponsorloop gehad. Ten eerste
willen wij de kinderen van de Kinderraad
bedanken voor hun inzet bij de organisatie van
deze sponsorloop. Ook de ouders van de OR
willen wij bedanken voor hun inzet en hulp.
Namens alle kinderen willen wij ook alle
supporters bedanken voor hun support.
Binnenkort zullen wij het bedrag bekendmaken.

Afval achter de school
Er ligt veel afval achter de school, bij de poort.
Deels is het zwerfafval en hierover zijn we met de
gemeente in gesprek. Daarnaast willen we
iedereen dringend vragen om uw eigen afval en
sigarettenpeuken in de prullenbak te gooien! We
willen de kinderen daar niet tussen laten spelen.
Verjaardagen:
 Eva (1-2)
 Ferhat (7-8)
 Avery (1-2)
 Levi (5-6)
 Jeliyah (4)
 Tugra (1-2)
 Urlayni (7-8)
 Juf Nora

Juf Elly en juf
Jannicke
Juf Elly is afgelopen week
weer even op school
geweest. De kinderen
vonden dit fijn. Heel
langzaam gaat juf Elly dit
opbouwen.
Juf Jannicke geniet nog van
haar zwangerschapsverlof.
Zij komt halverwege mei
voor 3 dagen terug in
groep 4.

Kwink van de week
Geloof niet alles wat je ziet!

Hartelijk gefeliciteerd!
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Studiedag dinsdag 4 april
Afgelopen dinsdag (4 april) hebben de
leerkrachten een studiedag gehad. De leerkrachten
hebben zich geschoold, in voor de school
belangrijke zaken. Het tweede gedeelte, de
Opmaat studiemiddag, vond plaats in het Willem II
stadion. Hierbij was al het personeel van Opmaat
aanwezig. Als afsluiting van de studiemiddag werd
er een quiz gehouden. Het team van meneer Rob
won de derde prijs en het team van meneer Marcel
werd eerste!
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