Oudernieuwsbrief (extra) april 2017
SO Het Mozaïek Onderbouw
Speenkruidpad 2, 7601 CT Almelo
School van :
AGENDA:
April/mei
21-04: Koningsspelen (voor ouders vanaf 13.30 uur)
24-04 t/m 08-05: Meivakantie
09-05: Thematische ouderavond ‘prikkelverwerking’
18-05: Dansproject o.l.v. Tessa Kortenbach vanaf 13.30 uur in de speelzaal
23-05: Schoolreisje
24 & 25-05: Hemelvaartsweekend (alle kinderen vrij)
02-06: Afsluiting landenfestijn vanaf 13.30 uur
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 1/2 a/b en c,
Dit is een extra nieuwsbrief van april 2017 om alle informatie die deze maand de deur uit is gegaan even voor
u op een rij te zetten.
Koningsspelen 21-04
Morgenmiddag, vrijdag 21 april, organiseren wij voor alle kinderen een leuke dag. Op de ochtend zal het
normale programma worden gedraaid. ’s Middags organiseren wij vanaf 14.00 uur een sportieve
sponsorloop. Wij nodigen hierbij alle ouders/verzorgers vanaf 13.30 uur uit. U kunt zich dan verzamelen op
ons grote schoolplein. De kinderen zullen dan eerst gezamenlijk de “okido” dansen en zingen en daarna zal de
sponsorloop van start gaan.
Thematische ouderavond ‘prikkelverwerking’ 09-05
Dinsdagavond 09-05-2017 organiseren wij van 19.30 uur tot 21.30 uur samen met de midden- en
bovenbouw een thematische ouderavond. U heeft hiervoor enige tijd geleden een uitnodiging gehad zodat u
zich hiervoor kon opgeven. Vanwege het grote aantal aanmeldingen zal deze ouderavond plaatsvinden in
Hof 88. Het adres is: Theater Hof 88, Elisabethhof 4 7607 ZD, Almelo (0546-850264).
Landenproject
Na de meivakantie starten we in alle groepen met een nieuw thema, namelijk het landenproject. Iedere klas
gaat een bepaald land vertegenwoordigen. Er zal in iedere groep een land centraal staan waarover gewerkt
en gespeeld zal gaan worden:
1-2a: Turkije
1-2 b: China
1-2 c: (Zuid)Afrika
Regenboog: Nederland
Op 18 mei presenteren de kinderen een dansje uit het desbetreffende land. Wij nodigen u hierbij van harte
uit op donderdag 18-05 vanaf 13.30 uur tot 14.15 uur. Na afloop mag u uw kind meenemen naar huis.
Vergeet u dan niet om de chauffeur dit te melden?
Op 02 juni sluiten we dit project af met een landenfestijn. U wordt hierbij eveneens vanaf half 2 uitgenodigd.
Schoolreisje 23-05
Op dinsdag 23 mei a.s. gaan we op schoolreisje. Hoewel het nog “veel nachtjes slapen” is voor de kinderen,
vraag ik u nu reeds aandacht voor het volgende. Voor deelname aan het schoolreisje vragen wij een aparte
financiële bijdrage. De bijdrage voor het schoolreisje is vastgesteld op € 15,-.
Wilt u dit bedrag overmaken op rek.nr.NL57RABO0151880174, tnv St. Attendiz te Almelo en de naam van uw
kind erbij vermelden? U mag de € 15,- ook in een gesloten envelop meegeven aan uw kind, wederom onder
vermelding van “Schoolreisje” met erbij de naam van uw kind.

T.z.t krijgt u een aparte schoolreisbrief met daarin alle praktische informatie.
Indien u financieel niet in staat bent om deze bijdrage te betalen, wilt u dan contact met mij (Judy Broekhuis)
opnemen?
PEP
Na de meivakantie starten wij met onze tweede leefregel ‘talenten’. Via
Facebook en de oudernieuwsbrief hebben wij jullie gevraagd mee te
denken over onze slogan: “Iedereen heeft talent,………………………..”!
Morgen onthullen we via Klasbord en Facebook onze tweede leefregel en
zal de ‘winnaar’ een klein presentje ontvangen.
Meivakantie
Na de Koningsspelen start morgen voor alle kinderen en juffen de meivakantie. Wij wensen iedereen een
hele fijne vakantie en zien jullie graag weer allemaal op school op maandag 08 mei!

