Nieuwsbrief
April 2016

.
Schoolreis

Belangrijke
data:


4 t/m 8 april: Turkse
collega’s op bezoek.



9 april: open dag
sportvereniging PAC



11 april: nieuwe
leerlingen krijgen
gastlessen.



14 april: schoolreis.



22 april: koningsspelen



23 april t/m 8 mei
vakantie.

Op 14 april gaan alle klassen weer op schoolreis. Dit wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. Heeft u deze nog niet betaald? Neemt u dan snel
contact op met Rachel van de administratie. De schooltijden zijn voor
deze dag anders. U krijgt hier een brief over van de leerkracht.

Koningsspelen
Op 22 april houden wij weer de koningsspelen. . We starten die dag
met een ontbijt en er vinden sportieve activiteiten plaats. Het is dus
handig om sportief gekleed naar school te komen.

Sport
Vanaf komend voorjaar kunnen ook mensen met een verstandelijke beperking
komen trainen bij atletiekvereniging PAC in Kralingen. De club houdt zaterdag 9
april om 10:30 een speciale trainingsochtend voor geïnteresseerden. Je kunt
langskomen om mee te doen, of gewoon om te kijken. Het doel van de groep is
om mensen met plezier hun sport te laten beleven, zelfvertrouwen te geven en
talenten en vaardigheden te laten ontwikkelen. Meedoen of langskomen is volledig vrijblijvend. Als je mee wilt doen is sportief gekleed komen voldoende. Aanmelden via bureau.pac@gmail.com wordt op prijs gesteld, maar zomaar even
langskomen mag ook.
De trainingen zullen vanaf 14 april op donderdag van 18.30 uur tot 19.30 gaan
plaatsvinden.
Wat:
Kennismakingstraining atletiek voor mensen met een verstandelijke beperking.
Waar: PAC atletiek, Langepad 16

Bezoek
Van 4 tot en met 8 april komen een
aantal leerkrachten uit Turkije bij ons
op bezoek. Zij zijn al eens eerder
komen kijken en willen graag leren
van onze manier van lesgeven.

Schoolhek
Sinds een paar weken hebben wij een
haak boven aan ons hek geplaatst. Dit
omdat wij enkele leerlingen hebben die
de straat op renden zonder te kijken.

