Obs De Plaats
Schoolwerf 1
1657 LD Abbekerk
T: 0229-581278
E: info@obsdeplaats.nl
Donderdag 10-05-2012
DATA
12 mei
14-16 mei
17, 18 mei en 21 mei
28 mei
30 – 31 mei en 1 juni
GROEPEN 3/4

Oud papier
Sportweek groep 3 t/m 8
Hemelvaartvakantie alle groepen vrij
Vrij- 2e pinksterdag
Cito Entreetoets
Met de groepen 4 zijn we hard aan het werk om (vooral) de tafels van 3 en 4
uit ons hoofd te leren: op een rij en ook door elkaar! De meeste kinderen
kennen de tafels van 2, 5 en 10 nu al goed uit het hoofd.
In deze periode maken we een oefentoets, waarbij het gaat om een vlot
tempo. Binnenkort volgt de 'echte toets' met sommen uit de tafels van 2
t/m 5 door elkaar. Het zou fijn zijn als u uw kind een beetje helpt bij het
oefenen van de tafels!
Van de juffen Hanneke, Marja, Milja en Jannie

GROEP 5/6

Spellingtoets
De kinderen hebben blok 6 mee naar huis gekregen. Succes met het leren.
De toets is op 15 mei a.s.
Juf Mieke

GROEPEN
3 t/m 8

Sportweek 2012: 14, 15 en 16 mei.
Maandag: Activiteiten op het zwembad
13.00 – 13.45 uur groepen 3/4 a en 8
13.45 – 14.15 uur groepen 3/4 b en 7
14.30 – 15.15 uur groepen 5, 5/6 en 6/7
Kinderen van groep 3/4 a en 8 worden om 12.55 uur op het zwembad
verwacht. Kinderen van de groepen 5, 5/6 en 6/7 sluiten af op het zwembad.
Overblijf kinderen lopen met de juf mee.

Dinsdag: Spellencircuit op het ALC-veld.
We beginnen en eindigen op school.
13.00 – 13.45 uur groepen 3/4 a en 3/4 b
13.45 – 14.15 uur groepen 5, 5/6 en 7
14.30 – 15.15 uur groepen 6/7 en 8

Woensdag: Minimarathon
De volgorde voor de start van de minimarathon is als volgt:
09.45 uur

meisjes groep 3 en groep 4

10.00 uur

jongens groep 3 en groep 4

10.15 uur

groep 5

10.30 uur

groep 6

10.45 uur

groep 7

11.00 uur

groep 8

De prijsuitreiking is ongeveer om 11.30 uur.
We hopen op veel publiek!
De sportcommissie.
OPROEP!!
Voor de minimarathon zijn wij nog dringend opzoek naar enkele ouders, opa’s
of oma’s of andere belangstellende om ons te helpen. U kunt zich opgeven bij
Lida: rinkelida@quicknet.nl
Parkeren van fiets en auto
Weer even een vriendelijk verzoek aan iedereen om fietsen en auto’s netjes
te parkeren. De kinderen die op de fiets mogen komen, ‘parkeren’ hun fiets
in het daarvoor bestemde vak.
We hopen dat de andere kinderen zoveel mogelijk lopend komen. Mocht dat
niet mogelijk zijn, zou het erg fijn zijn wanneer er zoveel mogelijk auto’s op
een plek parkeren waar anderen er geen hinder van ondervinden. Wat nu wel
eens gebeurt, is dat kinderen (en ouders) die op de fiets komen, hun fiets
behoorlijk omslachtig naar het fietsenrek moeten manoeuvreren.
Ook staan aan de achterkant van de school vaak veel auto’s. Deze staan op
dusdanige wijze opgesteld dat in geval van calamiteiten niemand er langs kan
komen. Het is soms krap en natuurlijk spitsuur wanneer de kinderen worden
gebracht en gehaald, maar we hopen toch dat iedereen eraan mee wil werken
om rekening te houden met alle verkeersdeelnemers en dat op deze manier
ook onveilige situaties voorkomen kunnen worden. Dus wanneer het erg druk
is, probeert u dan in een andere straat te parkeren of gebruik bijvoorbeeld
de parkeerplaats bij het Bonte Paard. Alvast bedankt.

Schoolfruit
Het komt nog steeds voor dat kinderen koek of iets anders mee hebben naar
school tijdens de groente- of fruitdagen! We zien graag dat de kinderen
groente/fruit, een boterham of eventueel een cracker meenemen tijdens ons
fruitproject.
-Volgende week krijgen wij het volgende fruit:
- mini komkommer
- Vitapep paprika (kleintje)
- Elstar appel.
I.v.m. Hemelvaartsdag en de vrije vrijdag krijgen de kinderen het fruit van
donderdag en vrijdag mee naar huis.
ALLE GROEPEN

Oud papier
A.s. zaterdag 12 mei oktober wordt er weer oud papier bij u opgehaald, Wilt
u alles weer zoveel mogelijk bundelen en bij elkaar zetten? De wagens gaan
rijden om 13.00 uur. Marlies Mol, tel: 06-50225075
12 mei de Vries(ben.meerseweg), Veltman, Dam (zandvoortwijk), Touw
26 mei Goijaerts, Kooy, van 't Hoff, Ramakers
09 juni van Lijnen Noomen, Franck, Höfte, Wisdom
23 juni de Vries (b. kromplein),Schermer, Dam (helmbloem), Klaassen
Groet Marlies

PRETTIG WEEKEND

