Nieuwsbrief 8
Belangrijke data in april
3 april
15 april
18 april
19 april
20 en 21 april
22 april
23 april t/m 8 mei

Start Ramadan
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij!)
Tweede paasdag (alle leerlingen vrij!)
Studiedag (alle leerlingen vrij!)
DIA Eindtoets groep 8
Koningsspelen; leerlingen om 12 uur uit
Meivakantie

Nieuwsbrief Ouderkamer
Let op in de bijlages is de nieuwsbrief van de ouderkamer toegevoegd met een belangrijke wijziging
voor het ophaalmoment van de plantenactie!

Gezocht: ouders van de ouderraad!
We zijn dringend op zoek naar ouders voor onze ouderraad! Vind je het leuk om betrokken te zijn bij
de organisatie en uitvoering van (alle) activiteiten op school, dan kun je een bericht sturen naar
Talissa van den Biggelaar (ouderverenigingdevlashof01@gmail.com).

Klassewerkplek
Basisschool de Vlashof is wederom uitgeroepen tot Klassewerkplek! En dit jaar zijn we zelfs de eerste
van Brabant en tweede van Nederland! We zijn enorm trots op deze titel. Maar vooral trots zijn we
op het team van de Vlashof; leraren die elke dag het beste uit zichzelf halen om onze leerlingen in
ontwikkeling te zetten! En dit doen ze met heel veel plezier en passie!

De high five van groep 5
Onze kanjers uit groep 5 hebben lege flessen verzameld
voor Oekraïne! In de bijlage de eigen nieuwsbrief van
groep 5!
Ze hebben samen 92,65 euro opgehaald.

Schoolfruit
In week 15 zullen we de laatste keer schoolfruit
ontvangen! Dit betekent dat de leerlingen in week 16 weer
alle dagen eigen fruit mee moeten nemen.

Bureaustoelen
De leerkrachten krijgen nieuwe bureaustoelen, dit
betekent dat er oude bureaustoelen weg gaan. Sommige
leerlingen hebben de wens uitgesproken om een bureaustoel mee naar huis te nemen. Dit is een
beter idee dan alles weggooien. Dus mocht je zoon of dochter interesse hebben in een bureaustoel
dan kan hij/ zij dit aangeven bij de leerkracht. Mochten we te veel wensen hebben en te weinig
stoelen dan gaan we eerlijk loten!
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Nieuwsbrief 8
Nieuws uit groep 4
De afgelopen weken hebben we in groep 4 bij taal
gewerkt over het restaurant, menukaarten en
recepten.
We weten nu wat er in een recept staat en we kunnen
recepten schrijven.
Als afronding van het blok mochten we ook laten zien
dat we recepten kunnen maken. Er is heel goed
samengewerkt en onze hapjes smaakten heerlijk. Want
natuurlijk mochten we de hapjes ook zelf opeten.
De recepten hebben we als kookboek mee naar huis
gekregen om ook thuis hier mee aan de slag te kunnen.
Smakelijke groeten groep 4, juffrouw Kelly en juffrouw
Carolien
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Nieuwsbrief 8
Het belang van lezen en voorlezen
Door veel voor te lezen ervaren kinderen hoe leuk en interessant letters kunnen zijn. Die interesse
kan helpen bij het leren lezen. Lezen is heel belangrijk. Door meer te lezen gaan kinderen makkelijker
lezen en krijgen ze er (nog) meer plezier in. Wij delen graag een aantal voorleestips:

Inzamelen batterijen
Sinds kort zamelen we lege batterijen in! Zo zorgen we voor een beter milieu én sparen we, als
school, met de ingeleverde batterijen een mooi geldbedrag bij elkaar. Dit bedrag kunnen we weer
goed gebruiken voor onze leerlingen voor bijvoorbeeld springtouwen, tablets of andere
schoolspullen. Hoe meer ingeleverde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag!
In de aula is de inzamelbak voor lege batterijen te vinden!

Textielbak
Op onze school is een permanente textielbak aanwezig! Mocht uw textiel hebben dan kunt u dat
inleveren bij Jolanda. Met het opgehaalde textiel verdienen we geld, wat we weer ten goede laten
komen voor onze leerlingen!
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