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Kalender maart –april - mei:
12 & 13 maart: studiedagen team
(schoolvrij groep 1 t/m 8)
2 april:

Pasen (vrij gr 1 t/m 8)

27 april:

Meivakantie (t/m 13 mei)

21 mei:

Pinksteren (vrij gr 1 t/m 8)

22 mei:

Schoolreis

Kledingcontainer
Wanneer u kleding hebt die niet meer
gedragen wordt dan vinden wij het heel fijn
wanneer deze in de kledingcontainer bij
school wordt gedeponeerd. De ouderraad
ontvangt voor elke kilo kleding een bedrag.
En daar worden dan weer leuke dingen/
activiteiten voor de leerlingen van betaald.
Dus stop kleding in een zak en werp hem in
de container! Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Schoolreis
Zoals u op de kalender kunt lezen staat er op
22 mei een schoolreis naar Irrland gepland.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden
willen we met auto’s gaan. We zoeken
daarom chauffeurs die ook als begeleider
mee willen gaan om de schoolreis mogelijk
te maken. Het is dus niet mogelijk om alleen
als begeleider mee te gaan. Opgeven als
chauffeur / begeleider kan via de leerkracht
van uw kind (of via het papieren
invulstrookje dat de kinderen vorige week
mee naar huis hebben gekregen).
Alvast bedankt voor uw hulp.
Nationale boomfeestdag
Op 14 maart besteedt de jeugdwerkgroep
van IVN Helden aandacht aan de nationale
boomfeestdag door bomen te gaan planten.
Kinderen van de basisschool zijn van harte
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uitgenodigd om deel te nemen. Voor een
hapje en een drankje wordt gezorgd en ook
krijgen de deelnemende kinderen een
herinnering mee. Aanmelden is niet nodig.
Waar worden de bomen geplant?
o Vanaf Helden richting Kessel over de
Kesselse weg.
o Bij het schelpenpad linksaf het bos in.
o Voorbij de hondenclub.
o Oversteken op het kruispunt.
o Dan ongeveer 50 meter verder, ligt
het perceel rechts van de weg.

Tevredenheidsonderzoeken
Begin april wil stichting Prisma op alle
basisscholen tevredenheidsonderzoeken
afnemen.
Een tevredenheidsonderzoek is een
onderzoek, waarmee de school de
tevredenheid bij ouders, leerkrachten en
leerlingen kan peilen. Door het evalueren
van de informatie kunnen we de kwaliteit
van de school verbeteren.
Om de peiling onder de ouders/verzorgers te
laten uitvoeren willen we eenmalig uw
emailadres, dat op onze school bekend is,
aan onderzoeksbureau BvPO verstrekken.
Via uw emailadres ontvangt u het verzoek
om deel te nemen en na het onderzoek
wordt uw mailadres door BvPO gewist.
De door u ingevulde gegevens worden
volledig anoniem verwerkt.
Mocht u bezwaar hebben tegen het
beschikbaar stellen van uw emailadres, dan
verzoeken wij u dit uiterlijk vrijdag 9 maart
kenbaar te maken bij de directeur van de
school. U ontvangt dan een papieren versie.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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