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Kennismaking nieuwe gezinnen
Op dit moment hebben we 23 nieuwe aanmeldingen
voor het nieuwe schooljaar. Maar er kunnen er altijd
nog meer bij 😊.
Komende maandagavond houden Meester Jan
Willem Lingeman en juf Ilonka Schotman de
kennismakingsgesprekken met de nieuwe ouders.
We heten deze gezinnen nu alvast van harte welkom.

15:30 en 16:10. Het meisjesteam speelt op veld 6b en
de eerste wedstrijd is om 13:50 uur de volgende
wedstrijden beginnen om: 14:50 en 15:50 uur.
Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom op het
sportpark de koerbelt aan de Arend Baanstraat. We
wensen iedereen een plezierig en sportief toernooi
toe.

Schoolfruit

Stembureau bij ons op school

Woensdag 22 maart: Komkommer (5 ll per kk)
Donderdag 23 maart: Sinaasappel
Vrijdag 24 maart: Appel

Agenda
Ruim 1200 mensen hebben afgelopen woensdag hun
stem bij ons op school uitgebracht. Het was een
gezellige drukte. De leden van ons stembureau
konden ’s avonds om 23:30 uur weer naar huis. Toen
zat de klus, van het tellen van de stemmen, er op!
Wat ons betreft was het een geslaagde dag en bij een
volgende verkiezing kan de gemeente gerust weer bij
ons aankloppen 😊

Schoolvoetbal
Woensdag 22 maart is de eerste ronde van het
schoolvoetbalkampioenschap van Rijssen. Wij doen
dit jaar weer met twee teams (een meisjes- en een
jongensteam) mee. De jongens spelen op veld 7 en
de eerste wedstrijd is om 14:10 uur tegen de Klimopschool. De volgende wedstrijden beginnen om:

22 maart
5 april
13 april

14-17 april
21 april
24-28 april
5 mei
8 mei

Schoolvoetbal (1e ronde)
2e ronde schoolvoetbal
Tussen de middag paaslunch op
school. Alle leerlingen zijn om 14:00
uur vrij.
Pasen, Leerlingen vrij
Koningsspelen
Vakantie
Bevrijdingsdag (leerlingen vrij)
Leerlingen vrij in verband met
teamscholing.

Bijbeltekst
18
Ik ben degene die leeft; ik was
dood, maar ik leef, nu en tot in
eeuwigheid.
Openbaringen 1:18

