Nummer 9 | 17 april

Agenda
19 / 4 Start meivakantie
t/m 5 mei
8/5

Inloopmoment
8:20 – 8:45 uur

Gebruik jij de nieuwe versie van de School-App nog
niet? Mis geen meldingen en installeer de nieuwe
School-App!
In een eerdere nieuwsbrief (september 2018) is aangegeven dat er
een nieuwe versie (echt een andere App) van de School-App is. Het is
duidelijk geworden dat niet iedereen dit bericht toen heeft gelezen
of er opvolging aan heeft kunnen geven.

10 / 5 Schoolfeest

Het is belangrijk dat u de laatste versie van de School-App gebruikt,
om zodoende geen berichten te missen. Pushberichten werken niet
meer in de oude School-App (of zeer onregelmatig). Ook wordt de
oude School-App niet meer voorzien van technische updates.

15 / 5 Schoolreis groep 3

Check of je de juiste School-App gebruikt:

17 / 5 Sportdag groepen
6, 7 & 8

Op een Apple device ga je naar de App Store op een Android device

22 / 5 Schoolfotograaf –
bijzonderheden
volgen nog.

van onderstaande schermen hebt. Ja, dan heb je de laatste versie van

10 / 5 Crea - bovenbouw

24 / 5 Schoolreis Groep 7
24 / 5 Crea middenbouw

29 / 5 Schoolreis groep 5

30 / 5 Hemelvaartsdag
31 / 5 Vrije dag

hier is plek voor

naar de Play Store en kijk je of je, wanneer je de App gezocht hebt, 1

de School-App. Nee, installeer de laatste versie.

Mocht je problemen hebben met het installeren van de laatste versie
van de School-App of tegen andere dingen aanlopen, neem dan via
mail contact op met aaldert.knol@gmail.com

“Ik heb de zomer in mijn bol”
Heb jij je kaartjes voor het mega vette schoolfeest al binnen? Nee,
bestel ze dan vandaag nog! Dit gaat heel makkelijk via
https://tickets.feestfabriek.nl/SchoolfeestGVP

Dodenherdenking

Vorige editie in 2016 was een groot succes met ruim 350

Traditiegetrouw nemen

ouders/verzorgers, kinderen en leerkrachten. We hopen toch echt

kinderen van onze school

dat we ook deze editie minimaal datzelfde grote aantal feestvierders

deel aan de herdenking op

mogen ontvangen.

4 mei. Het

Wil je een extra financiële bijdrage leveren voor het Schoolfeest, dan

verzetsmonument bij

kan dit via deze link: ik sponsor het schoolfeest

Jagtlust hebben we als
school geadopteerd en

Met vriendelijke groet,

hebben bij de herdenking

Namens de Schoolcommissie,

een speciale rol. Zo wordt

Het organiserend Schoolfeest comité

door hen de herdenkingsvlam ontstoken en wordt
er een krans gelegd. De

Hartelijk welkom aan:

herdenking begint met een

Elise

groep 1-2 B.

stille tocht waarvoor we op

Niels

groep 1-2 C.

de hoek Soestdijkseweg /

Janthe

groep 6

Antoni van Leeuwenhoek

We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen bij ons en wensen hen

verzamelen om 19.40 uur.

een fijne tijd toe op de Groen van Prinstererschool!

Alle kinderen (en hun
ouders) zijn van harte
welkom.

