INFOPLUS
8 maart 2019
Kalender komende periode:
11 maart
14 maart
15 maart
19 maart
22 maart
29 maart
2 april
2 april
5 april
12 april
16-17-18 april
19 april
22 april t/m 3 mei

Teamdag alle leerlingen vrij
10 minutengesprekken
Landelijke stakingsdag school gesloten
10 minutengesprekken
Weeksluiting groep 1-2H
Weeksluiting groep 4RD
Grote rekendag
Vastenactie hartenloop
Weeksluiting groep 3-5LI
Koningsdag-sportdag school om 12.00 uur uit
Cito eindtoets groep 8
Goede vrijdag alle leerlingen vrij
Meivakantie

Afscheid juf Helma
Per het nieuwe schooljaar zal juf Helma van groep 1-2 afscheid nemen van de Dagobert.
Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest op de Dagobert gaat zij genieten van haar
welverdiende pensioen.
Tot de zomervakantie zal juf Helma gewoon werkzaam blijven in groep 1-2.

Verwacht
Juf Tamara van groep 6 heeft ons laten weten dat zij en haar man Rob in juli hun eerste
kindje verwachten. Wij wensen juf Tamara nog een hele fijne zwangerschap.

Bedankt!
Graag bedanken wij alle ouders die op vrijdag 22 februari hebben
geholpen met de carnavalsviering. Mede dankzij alle ouderhulp
hebben we een geslaagde ochtend gehad.

Foto’s maken op school
Bij de weeksluiting, of een andere viering op school, is het leuk voor ouders
om foto’s te maken van hun kind of deze gebeurtenis. Wij willen u vragen
om verstandig om te gaan met plaatsing op bijvoorbeeld sociale media.
U draagt deze verantwoordelijkheid zelf. Mocht u hier vragen over
hebben dan kunt u altijd terecht bij de schoolleiding.

Timmerhulp gevraagd groepen 1-2
Voor alle groepen 1-2 zijn we op zoek naar ouders of opa’s en oma’s die het leuk vinden
om met de kinderen te timmeren. Dag en tijd zijn in overleg. Aanmelden kan bij juf Helma.

Vastenactie 2019
Dit jaar is het goede doel voor de vastenactie
‘’ Stichting Hartekind ‘’. Milou uit groep 6AY heeft
een hartafwijking en daarom hebben wij deze
stichting uitgekozen voor de komende
vastenactie. Op dinsdag 2 april zal op school
een hartloopevenement plaatsvinden. Voor
deze hartenloop gaan de kinderen op zoek naar
sponsoren. In de week van 25 t/m 30 maart
zullen de kinderen van de hele school met hun
sponsorkaart langs familie, vrienden en
bekenden gaan om geld op te halen voor deze
stichting.
Hieronder geven we alvast wat meer informatie over deze stichting.
We hopen op een mooi bedrag dat wij kunnen schenken aan stichting Hartekind!
Wat is stichting Hartekind?
Ieder jaar worden in Nederland 1.500 kinderen geboren met een aangeboren
hartafwijking. Dat zijn er heel erg veel. De hartafwijking is zelfs de meest voorkomende
aangeboren afwijking die er is! Nog geen 50 jaar geleden overleden bijna alle kinderen
met een aangeboren hartafwijking en werd maar een heel klein percentage volwassen.
Sindsdien hebben de behandelmogelijkheden een enorme vlucht genomen. Dit heeft
ertoe geleid dat tegenwoordig meer dan 90% van alle kinderen met een aangeboren
hartafwijking volwassen wordt. In Nederland leven er momenteel meer dan 25.000 kinderen
en even zoveel volwassenen met een aangeboren hartafwijking.
Ondanks de geweldige stappen die gezet zijn de afgelopen 50 jaar zijn we er nog lang
niet. Kinderen met een aangeboren hartafwijking moeten een normaal en gezond leven
kunnen leiden en voordat dat zo ver is, is er nog veel werk te verzetten. De artsen moeten
complicaties, restafwijkingen, hartritmestoornissen, hartfalen, hersenschade en
ontwikkelingsproblemen veel beter leren begrijpen, behandelen en voorkomen. En
hiervoor is onderzoek nodig!
Stichting Hartekind is in 2008 opgericht door ouders vanuit de patiëntenvereniging
aangeboren hartafwijkingen om dit levensbelangrijke onderzoek te financieren.
Voor deze dag zijn we nog op zoek naar ouders, opa’s/oma’s die willen helpen bij de
hartenloop. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Helma groep 1-2 of juf Tamara groep 6.
Bedankt alvast!

Ouderavond OR groot succes!
Dinsdagavond 5 maart vond de jaarlijkse ouderavond
plaats, georganiseerd door de OR in samenwerking met de
school en de GGD. De avond stond in het teken van
sexuele voorlichting en sociale media, een interactieve en
zeer interessante avond, afgesloten met smakelijke hapjes
en drankjes.
De OR wil alle aanwezige ouders bedanken voor hun komst
en hoopt volgend jaar opnieuw op een goede bijeenkomst
met nuttige info!

