Agenda 3e periode
Maart/april/mei

14 april
Paasviering op school
15 april
Vrij - Goede Vrijdag
18 april
Vrij - 2e Paasdag
21 april
Route 8 - eindtoets groep 8
22 april
Koningsspelen
23 april t/m 8 mei
Meivakantie
14 mei
Plantjesmarkt

NIEUWSBRIEF 7 april 2022
Pasen
Op donderdag 14 april gaan we op school Pasen vieren. Alle leerlingen mogen die
ochtend in pyjama naar school komen voor een pyjama ontbijt. In de loop van de dag
gaan alle klassen paaseieren zoeken in het schoolbos.

Plantjesmarkt
OPROEP namens de OV: Hulp gezocht Plantjesmarkt
Op zaterdag 14 mei organiseren we weer een gezellig plantjesmarkt op het schoolplein, samen met de Kinderkei welke dan ook een lentefeest organiseert. De plantjes
kunnen dit jaar worden thuis bezorgd of op het plein worden opgehaald. De opbrengst komt geheel ten goede aan de kinderen van de Oosterbrink.
We zijn volop in de voorbereidingen en hebben nog wat hulp nodig, wie zou ons willen helpen?
- Bezorgers gezocht voor het rondbrengen van de plantjes op zaterdagmorgen 14 mei.
- Taarten/ cake bakkers gezocht voor de verkoop op het plein bij de koffie/thee. De
taart/lekkers kan ‘s ochtends 14 mei dan even langs gebracht worden.
- Hulp tijdens de plantjesmarkt zelf van 13.00- 16.00u bijvoorbeeld voor de uitlevering
van plantjes of bij de koffiekraam, elk uurtje is welkom. Graag bij aanmelden aangeven welke tijden je zou passen.
- Heeft iemand mogelijk nog geschikte marktkramen die we voor de plantjesmarkt kunnen gebruiken?
Aanmeldingen, opmerkingen en vragen kunnen via
ov@deoosterbrink.nl of 06-57576672.

11 mei
Schoolkorfbal (groep 5 t/m 8)

Avond 4 daagse
Op het meegeven papier staat een onjuiste datum, de juiste datum
voor de avond4 daagse is; 17 t/m 20 mei.

17 mei t/m 20 mei
Avond4daagse
26 mei t/m 29 mei
Hemelvaartsweekend
6 juni
2e Pinksterdag
22 juni
Margedag (alle lln vrij)

GMR
De nieuwsbrief van de GMR is in de bijlage te vinden.

Welkom
We hebben we een nieuwe leerling bij de kleuter. Ivy is sinds begin april begonnen in
groep 1/2. Welkom!

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats! Om de sfeer
te vergroten, zou het leuk zijn als iedereen sportief in het oranje
gekleed gaat. In de ochtend zijn er sportieve activiteiten voor de
hele school, daarna gaan we gezamenlijk lunchen. Kinderen hoeven zelf geen lunch mee te nemen. De middag sluiten we af in de
klas.
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