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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 22 april: Koningsspelen 2016
 25 april t/m 6 mei: VAKANTIE
 16 mei: 2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij
 25 mei: sportdag groepen 5 t/m 8
 27 mei: kleuterfeest groepen 1/2

INHOUD:
1. Handvaardigheid circuit groepen 5 t/m 8
2. Koningsspelen 22 april 2016
3. KiKaRun Almere
4. Gevonden voorwerpen
5. Werken in de Toertuin
6. Verkeersactie op de Kringloop

1. Handvaardigheid circuit groep 5 t/m 8
In mei willen we de derde en laatste ronde laten plaatsvinden van het handvaardigheid circuit voor
de groepen 5 t/m 8.
We zijn nog op zoek naar ouders die ons hierbij willen helpen!
De data zijn: 13 mei, 20 mei en 27 mei.
WIE O WIE??
2. Koningsspelen 22 april 2016
Op vrijdag 22 april 2016 worden de Koningsspelen gehouden.
We volgen op deze dag de normale lestijden.
Het programma voor deze dag:
08.30 uur: Koningsontbijt
09.30 uur: landelijke opening door Koning Willem-Alexander
10.00 uur: Vossenjacht voor groep 1 t/m 8
BELANGRIJK:
- Uw kind hoeft dus vrijdagochtend thuis niet te
ontbijten.
- Wilt u uw kind op donderdag een bord en bestek
meegeven?
- In sommige klassen is er nog hulp nodig voor het begeleiden van een groepje tijdens de
vossenjacht. Kunt u helpen? Neem dan graag contact op met de leerkracht van uw kind!!
We willen de kinderen niet zonder toezicht van ouders de wijk in laten gaan. Daarom is er
voor deze activiteit veel hulp nodig!!
- Heeft u zich al opgegeven voor de vossenjacht? Heel fijn!! De vossenjacht wordt gehouden
van 10.00 uur tot 11.00 uur. U wordt rond 09.45 uur in de klas van uw kind verwacht. De
leerkracht zal u nog laten weten wat precies de bedoeling is.
- Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u heel graag een vos zijn?? Ook dat is mogelijk!
Neem contact op met de leerkracht van uw kind!

3. KiKaRun Almere
Zoals de meesten van jullie weten is Bo uit
groep 5B op dit moment in behandeling
tegen leukemie.
Wat een vechter die meid! We hebben veel
bewondering voor haar hoe zij dit traject
doorloopt.
Op zondag 5 juni vindt de KiKaRun plaats in
Almere. Een mooie gelegenheid om ons in te
zetten tegen kinderkanker.
Maar vooral om dit voor Bo te doen. Om Bo en haar gezin een hart onder de riem te steken.
Hen laten merken er niet alleen voor te staan. Er is een team Bo opgestart. Wil je je aansluiten bij team
Bo en meelopen? Volwassenen kunnen 5 of 10 km lopen. Kinderen kunnen ook meedoen en 1 km
lopen. Sponsoren is natuurlijk ook erg fijn. De teller staat op dit moment op al 290 euro!
De link naar team Bo: https://www.runforkika.nl/bo.

4. Gevonden voorwerpen
De komende week liggen de gevonden voorwerpen weer op het
podium.
Na deze week gaan de voorwerpen in de prullenbak of naar het
Leger des Heils.
Neem even een kijkje bij het podium om te kijken of er iets bekends
tussen ligt!
5. Een overzicht van educatieve apps
Misschien handig voor thuis, zie bijlage
6. Werken in de Toertuin
Op zaterdag 16 april willen we in de Toertuin gaan werken.
Om 9 uur verzamelen we ons bij een kop koffie om de werkzaamheden door te spreken. We willen
rond 12.00 uur stoppen.
Wie kan ons helpen??? Aanmelden kan nog steeds…
Uw aanmelding graag doorgeven via mail: mevers@toermalijn.net
7. Verkeersactie op de Kringloop
De fotokaarten zijn niet uitgedeeld in de afgelopen week. In overleg
met het Mozaïek is gekozen voor de week na de meivakantie, 9 t/m 13
mei.
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

