OBS De Plaats
Schoolwerf 1
1657 LD Abbekerk

INFO

T: 0229 - 581278
E:
info@obsdeplaats.nl
I: www.obsdeplaats.nl

ma 9 april t/m wo 11 april
donderdag 12 april
vrijdag 13 april
zaterdag 14 april

Vrijdag 6 april 2018
Kamp groep 7/8
Herdenking Jozefh Pretowski
Weekbreak groep 1/2 aanvang +/- 13.30 uur
Oud papier lopers: Van der Haagen, Besseling, de
Vries, Tunderman
Oud papier lopers: Kikkert, Schipper, Feld,
Vlaminckx

zaterdag 28 april

Hoera!

Verjaardagen
11 april Noah groep 7/8
18 april Jesse groep 7/8

Van harte gefeliciteerd!
Alle groepen

Wist u dat?
Hulp gevraagd!
Koningsspelen 20 april 2018, groep 1 t/m 8
Vrijdag 20 april doen we weer mee aan de landelijke Koningsspelen
2018. We hebben een sportief, gezellig en feestelijk spelprogramma
samengesteld. Inmiddels hebben we van een aantal ouders het
formulier terug gekregen.
Erg bedankt!
Helaas hebben we nog wel te weinig hulp.
Zou u ons kunnen helpen?
Het gaat om hulp bij de sport- en spelochtend op het ALC terrein tot
ongeveer 11.30 uur en daarnaast de mini-marathon van 12.30-13.30
uur. In de bijlage het formulier voor opgave, deze heeft u ook op papier
ontvangen.
Alvast bedankt!
De sportcommissie

EU schoolfruit
Bijna 20 weken hebben we mogen genieten van het schoolfruit.
Nu loopt het bijna ten einde. Woensdag 18 april t/m vrijdag 20 april zijn de
laatste dagen dat we het fruit krijgen. Daarna mag u zelf voor fruit tijdens
de pauze zorgen. We vinden als school fruit eten heel belangrijk en willen
op een aantal dagen in de week fruitdagen hanteren. Welke dagen dat
worden weten we nog niet, houd de nieuwsbrief hierover in de gaten.

Vijfde ziekte

Op school heerst de vijfde ziekte.
De vijfde ziekte is een milde vlekjesziekte die veroorzaakt wordt
door het Parvo B19 virus. Deze ziekte komt vooral voor bij jonge
kinderen.
Een kind met de vijfde ziekte kan als het zich goed voelt gewoon
naar school. Een kind is al besmettelijk voordat het ziek is.
Wanneer huiduitslag/ rode vlekken te zien zijn is het niet meer
besmettelijk.
Informatie over deze ziekte kunt u vinden op de website van de
GGD.
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/infectieziekten/vijfde-ziekte.aspx

Groep 4

Nieuws uit groep 4
Maandag 9 april a.s.
Maandag 9 april a.s. staat meester Ralph voor de klas.
Juf Lotte zal die dag op school andere werkzaamheden verrichten.

Fijn weekend!

