INFOPLUS
29 maart 2018
Kalender komende periode:
30 maart
02 april
13 april
17 april
20 april
23 april

Goede Vrijdag, SKOR studiedag, alle kinderen VRIJ
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
Weeksluiting groep 5 AY
Cito eindtoets groep 8SM t/m 19 april
Koningsdag, school om 12:00 uur uit
Meivakantie t/m 4 mei 2018

Versieringen
De school ziet er van binnen weer gezellig uit, het voorjaar heeft daar zijn intrede al
gedaan. We willen de ouders die dit gedaan hebben hartelijk danken voor deze mooie
versiering!

Hulpouders gezocht
Zo langzamerhand wordt het weer mooier en is het
best fijn een uurtje buiten te zijn.
Misschien is surveilleren op de Dagobert tijdens de
lunchpauze iets voor u!
Wij willen graag onze groep ouders uitbreiden zodat
we, indien nodig, een beroep op u kunnen doen.
Informatie te verkrijgen bij
Jorica Dees, onze administratief medewerker;
aanwezig op donderdag of via de mail:
info@dagobertschool.nl. Alvast bedankt!

MR-lid gezocht
John Leeman heeft de MR laten weten niet meer beschikbaar te kunnen zijn voor de MR.
Zijn werk laat dat helaas niet meer toe. De MR is daarom op zoek naar een andere ouder
die graag zitting neemt in de MR. De MR komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. De taak
van de Medezeggenschapsraad (MR) is het bevorderen van de openheid, de
openbaarheid en het onderling overleg van alle betrokkenen in de school.
Wil je meer informatie over de MR dan kun je Renske Verkoijen of Rens Kezer aanspreken bij
het grote schoolplein. Of je kunt mailen naar info@dagobertschool.nl. Ook als je je wilt
opgeven kun je mailen. De volgende vergadering is vooralsnog op dinsdag 17 april 2018.
Meer informatie over de MR is ook te vinden op de website van de school.
We bedanken John voor zijn inzet de afgelopen tijd.

Koningsdag
Vrijdag 20 april vieren wij Koningsdag met een sportspelletjesdag. Deze dag zal in het teken staan van
‘Oranje’ en duurt tot 12.00 uur. Meer informatie over de
dag volgt nog. Natuurlijk hebben wij allemaal leuke
ideeën en spellen uitgewerkt. Om alles in goede banen
te kunnen leiden, hebben wij veel hulpouders nodig.
Heeft u zich al opgegeven om te helpen bij deze
gezellige sportdag? Dit kan nog door per omgaande een
mail te sturen naar yvonne.vandalen@skor-scholen.nl

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbal staat weer voor de deur… De jongens en meiden van groep 7 en 8 zijn
al volop in training en kijken uit naar een gezellig en sportief toernooi. Komt u ze
aanmoedigen? Wij hopen op lekker voetbalweer.
Op 4 april voetballen de meisje vanaf 14.30 uur.
en de jongens trappen af op 11 april van 14.30 uur.

Juf Marjolein is getrouwd
Op woensdag 23 maart is juf Marjolein uit groep 8 in het huwelijk getreden met Bob
Neeleman. Zij gaat nu verder als Marjolein Neeleman-Mocking.
Wij wensen hen samen, met dochter Saar een mooi, gelukkig leven toe.

Babynieuws
Op donderdag 15 februari is Wiep geboren; dochter
van juf Loes uit groep 3 en haar man Bart.
Gefeliciteerd Loes en Bart, veel geluk met jullie jonge
gezin.
Op donderdag 22 maart zijn juf Stefanie van groep 3
en haar Frank de trotse ouders geworden van een
mooie gezonde zoon Melle.
Gefeliciteerd Stefanie en Frank, veel geluk met jullie
kleine mannetje!

Avond4daagse
Marie-Louise, moeder van Indy uit groep 5 heeft zich aangemeld als organisator van de
Avond4daagse dit jaar. Zij gaat het overnemen van Joost. We wensen je heel veel succes.

