INFO4@LL
Vrijdag 12 mei 2017

Belangrijke data
18 mei 2017
Sponsorloop

In deze info4all berichten wij u over de komende activiteiten,
huisvesting en personele- en onderwijskundige zaken.

22 - 26 mei 2017

Lustrum (10-jarig bestaan van de Droomspiegel)

Vakantie

Studiedag - alle kinderen vrij

Volgend schooljaar (2017-2018) bestaat de Droomspiegel 10
jaar! Uiteraard gaan wij hier een bijzonder jaar van maken door
nét een extra tintje aan de organisatie van de activiteiten te
geven. Samen met de oudervereniging zijn wij druk bezig dit
jaar te plannen. Wellicht komen er de komende periode hints
voorbij rondom het Lustrum Thema? Bereid u alvast voor om
meer van deze commissie te horen de komende maanden!

4 en 5 juni 2017

Mad science

Pinksteren - alle kinderen vrij

Afgelopen week is Mad
Science op bezoek
geweest op de
Droomspiegel. Via hen
heeft u informatie gekregen over de workshops die na
schooltijd gaan plaatsvinden. Als uw kind geïnteresseerd is in
Wetenschap en Techniek, kunt u uw kind voor een kleine
bijdrage aanmelden. Voor meer informatie kunt u terecht bij
uw leerkracht.

29 mei - 1 juni 2017
Avond 4-daagse
2 juni 2017

14 juni 2017
Schoolreisje groep 1-7
18 juni 2017
Vaderdag
21 - 23 juni 2017
Kamp groep 8
26 juni - 7 juli 2017
Portfoliogesprekken

Stand van zaken locatie Bosrand
Inmiddels zijn wij in gesprek met verschillende organisaties om
de speelzaal en het schoolplein in te richten. Natuurlijk zijn wij
mede afhankelijk van het sponsorgeld dat wij ophalen door
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middel van de sponsorloop op 18
mei. De bovenbouw groepen zijn
ook al zeer actief in het verzamelen
van ideeën voor het nieuwe
schoolplein! Zodra wij concreet
weten wat de invulling gaat worden,
wordt u zo snel mogelijk op de
hoogte gesteld!

Inschrijving broertjes of zusjes
Een kleine reminder: indien het broertje of zusje van uw (al
naar schoolgaand-) kind voor het schooljaar 2017-2018 nog
niet heeft ingeschreven, adviseren wij u dit tijdig te doen.

Ouderbijdrage Oudervereniging
De Oudervereniging (OV) heeft ons laten weten dat de
ouderbijdrage nog niet betaald is voor sommige kinderen. De
OV heeft mandaat van de MR dat als ouders niet betalen óf de
directie niet op de hoogte is gesteld dat er niet betaald kan
worden, de kinderen niet mee kunnen op schoolreisje. Bent u
zich bewust dat als u ervoor kiest niet te betalen, de
consequentie is dat uw kind niet mee kan op schoolreisje?
Kunt u niet betalen? Neem dan snel contact op met de directie
om een regeling te treffen. Op vrijdag 9 juni moet er betaald
zijn, op de dag van de schoolreis kan niet meer betaald
worden.
De penningmeester (Mike) en de voorzitter (Rianne) zullen
binnenkort telefonisch contact opnemen met de ouders die
nog niet betaald hebben.

Pinksteren lessen
Met Hemelvaart en Pinksteren zijn de kinderen altijd vrij. Maar
waarom zijn wij eigenlijk vrij? Veel kinderen weten dit niet. De
Pastor heeft ons daarom aangeboden
iedere groep een les te geven rondom de
betekenis van Pinksteren. In de week van
29 mei zullen deze lessen worden
aangeboden aan de kinderen.
Wij wensen u alvast een heel fijn weekend
toe!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team,

Directie de Droomspiegel
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