INFOPLUS
17 april 2018
Kalender komende periode:
17 april
20 april
23 april
7 mei
9 mei
10 en 11 mei
21 mei
22 mei
1 juni
8 juni

Cito eindtoets groep 8SM t/m 19 april
Koningsdag, school om 12:00 uur uit
Meivakantie t/m 4 mei 2018
Deze week luizencontrole
Engelse middag
Hemelvaartsvakantie
2e Pinksterdag, alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen VRIJ
Weeksluiting groep 7 M
Weeksluiting groep 6-7 E (gewijzigde datum)

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!

Nieuws van de Ouderraad
Graag willen wij u informeren over een verandering van de incasso van het schoolreisje.
Omdat we in het begin van het schooljaar al op schoolreis gaan, hebben we besloten om
het geld in juni te gaan incasseren in plaats van september. Dit geeft ons meer tijd om alles
te regelen en zorgt voor een betere verdeling in de kosten. Uiteraard zullen wij u tijdig
informeren over de nieuwe incasso datum.
Hopende u zo alvast voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er toch nog vragen
zijn kunt u altijd een OR lid aanspreken of een mail sturen naar onze penningmeester
marjoleinrazenberg@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Het OR-team.

Schoolvoetbal
Op 4 april en 11 april hebben de meisjes en de jongens weer
meegedaan met het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Tiel op de
velden van Theole.
Onder leiding van de voortreffelijke trainers Bow Peters en Derek
Weers hebben ze hard en vol enthousiasme getraind. Op het
toernooi zelf speelden de meiden ook met veel enthousiasme en
haalden zelfs de halve finales. Maar de toernooiorganisatie heeft, na
‘klachten over onsportief spel door het meisjesteam’, gemeend het
team te moeten diskwalificeren. Iedereen die De Dagobert een
goed hart toedraagt, was daarover erg verbaasd en teleurgesteld.
Een paar dagen erna is er nog een gesprek geweest tussen de organisatie en De
Dagobert. In dat gesprek heeft de organisatie toegegeven, dat die diskwalificatie
onterecht is geweest. Als er sprake was geweest van onsportief gedrag, had de
scheidsrechten in de wedstrijd moeten ingrijpen (wat hij niet heeft gedaan) en eventueel
een speelster een rode kaart moeten geven. Een heel team buiten sluiten is dus een
verkeerde beslissing geweest. De meiden hebben er alleen niets meer aan, jammer
genoeg.
De jongens op hun beurt speelden ook de grassprieten uit het veld. Vier wedstrijden
moesten zij spelen. Ze verloren er 1, wonnen er 1 en speelden 2 keer gelijk. Ze kwamen 2
punten te kort om naar de kwartfinales te gaan. Ze kunnen trots zijn op de manier waarop
ze gespeeld hebben.
Volgend schooljaar zijn de meisjes en de jongens weer van de partij!

