In de Kijker
April 2018

Beste ouders, leerlingen en andere belangstellenden,
Vanmorgen zijn de kinderen van groep 1 en 2 op schoolreis gegaan. Een spannende gebeurtenis!
Alle kinderen konden een plekje vinden in een van de auto’s van de ouders die de kinderen hebben
weggebracht. Fijn dat u wilde rijden.
De kleuters zijn (in de stromende regen) vertrokken naar Speel- en Beleefboerderij "De Roosendaal"
in Putten. De eerste foto’s zijn al binnengekomen. Kinderen in een mooie overall knuffelend met
kleine biggetjes, spelend op de trekkers en genietend van alles wat er om hen heen gebeurde!
Er werd zelfs nog een feestje van de jarige Jet Chloë gevierd! En kijk, ondertussen is het zonnetje ook
nog gaan schijnen, het kan toch niet mooier!

We zijn inmiddels een dagje verder en weten dat de kinderen en
begeleiding een geweldig schoolreisje hebben gehad. We mochten
de enthousiaste club kinderen en begeleiders tegen vieren weer
veilig en wel op school verwelkomen.
We willen alle ouders heel hartelijk bedanken voor hun hulp als
begeleider of chauffeur!

Schoolreisje groep 3 t/m 7
Voor morgen maar vast heel hard duimen voor mooi weer, want dan gaan
de kinderen van groep 3 t/m 7 op reis. Gezellig met de bus naar Rhenen
waar Ouwehands Dierenpark zal worden bezocht. Het wordt vast een hele
gezellige dag! We wensen jullie allemaal heel veel plezier morgen!
Vertrek van school om 9.15 uur, thuiskomst rond 16.30 uur.

Paaseitjesactie…prijzenregen…..
U heeft al kunnen lezen dat de paaseitjesactie €3554.81 heeft opgebracht. Wat een bedrag is het
geworden! Alle kinderen hebben hun best gedaan, dat is een ding dat zeker is. Maar wie heeft nu de
allermeeste eitjes verkocht, en welke groep in de onder-en bovenbouw heeft samen het hoogste
bedrag binnengebracht?
Juf Ginette is aan het rekenen en tellen geslagen en heeft de volgende winnaars bekend gemaakt:
De winnaars van de zakjesverkoop die een mooie prijs hebben gekregen:
Groep 1:
Groep 2:
Groep 3-4:
Groep 4-5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Farris Kiks
Matthias Bos
Demi Hazeleger
Maarten Klein
Wouter klein
Mingran Liu
Ate Ketelaar
Lotte van de Brink

41 zakjes
9 zakjes
29 zakjes
29 zakjes
42 zakjes
28 zakjes
20 zakjes
38 zakjes

2 groepen mogen samen een lekker ijsje gaan eten:
Groep 3-4 met een gemiddelde van €24.52 en groep 4-5 meteen gemiddelde van €24.63 per kind.
Iedereen van harte gefeliciteerd met jouw of jullie gewonnen prijs!

Heeft u al gehoord dat…..
De heren en dame Swart na de vakantie bij ons op school komen?
In groep 2 verwelkomen we Syrino, in groep (3)-4 Yasmina en in groep (4)-5 Dylano.
Gistermiddag hebben ze kennis gemaakt met hun nieuwe klasgenoten en zijn enthousiast
thuisgekomen. Gelukkig maar, dan is de stap om na de meivakantie naar school te gaan niet
zo groot! We hopen dat jullie een leuke tijd mogen hebben op de Margriet!
Julian Groenewegen na de vakantie naar een andere school gaat? We hopen dat het een fijne
tijd mag worden Julian!
In groep 1 Yara Beukers is aangeschoven? Ze heeft er lang naar uitgekeken om naar school te
gaan en nu is het dan eindelijk zo ver… welkom Yara!
Stefan en Yara Elfrink in de vakantie gaan verhuizen? We hopen op veel woonplezier op de
nieuwe stek!
We dit jaar een recordaantal van 31 nieuwe aanmeldingen mochten ontvangen? Het grootse
deel zijn kinderen die nu of later in het schooljaar 4 jaar worden, maar ook voor hogere
groepen hebben we nieuwe leerlingen ingeschreven.
We zijn blij dat met deze aanmeldingen ons leerlingaantal stabiel blijft!
Alle kinderen van groep 7 nu in het bezit zijn van een verkeersdiploma? Onze felicitaties!!

Tot zover de Kijker met het laatste nieuws.
We wensen u een fijne Koningsdag én meivakantie!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Riet Teunissen

Agenda
26 april
27 april
27 april t/m 13 mei
10 mei
13 mei
14 mei
14 t/m 16 mei
20 en 21 mei
28 t/m 31 mei
1 juni
13 t/m 15 juni
14 juni
25 juni

Schoolreis groep 3 t/m 6
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Moederdag
Luizencontrole
Schoolkorfbal- info via de groepen
Pinksteren- leerlingen vrij
Avondvierdaagse
Studiedag, leerlingen vrij
Schoolkamp groep 8
Teamdag, leerlingen vrij
Week van de 10 minutengesprekken-info volgt

We wensen iedereen een heerlijke meivakantie met
heel veel zon en plezier!

Op woensdag 16 mei 2018 is er een regionale JOGG buitenspeeldag voor kinderen in de JOGG regio
Noord-Veluwe. Net als vorig jaar staat de middag in het teken van bewegen, spelen en veel lol. Er is van
alles te doen zoals een kids obstacle run en uitdagende sport- en spelonderdelen.
Het programma:
12:55 uur: Vertrek bus vanaf NS Station Ermelo
13:30 uur: Aankomst bus bij FLEVONICE
13:45 uur: Feestelijke opening Juvat Westendorp
14:00 uur: Activiteiten, er is van alles te doen zoals: Een kids obstacle run en vele sport en spel
onderdelen.
17:00 uur: Afsluiting en vertrek met de bus
17.40 uur Verwachte aankomst NS Station Ermelo
Wil jij op woensdag 16 mei mee naar FLEVONICE en heb je zin om met een paar vriendjes en/of vriendinnetjes
met 1 ouder/verzorger (voor toezicht en gezellig meedoen!) een super leuke middag te hebben? Geef je dan op
door een e-mail te sturen met je naam, telefoonnummer, klas en school naar m.degroot@ermelo.nl. We hebben
ongeveer 25 plekken beschikbaar.
Wat neem je mee:
Handdoek
Broodjes en wat drinken (denk je aan iets gezonds?)
Eventueel droge sokken/kleding
Wat regelen wij:
Gezonde snack, water en koffie en thee.
Begeleiding van de activiteiten
Busvervoer en entree
Voor wie: Kinderen van groep 6 t/m 8 (met zwemdiploma) en ouders!
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over FLEVONICE sport & funpark op www.flevonice.nl
Contactpersoon Ermelo: Marjo de Groot, m. de groot@ermelo.nl of bel naar 06-32453540

