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Koningsspelen 12 april
Het was weer een groot succes
allemaal. Iedereen bedankt voor jullie hulp. De kinderen
en het team hebben genoten!

Schoolreisjes, kamp en
Meedoenbonnen
Als u geld voor schoolreisjes of kamp vergoed wilt
krijgen, kunt u een aanvraag doen bij de gemeente
voor Meedoen-bonnen. U kunt deze bij De Keerkring inleveren i.p.v. contant
geld. De penningmeester ven de OR levert deze bonnen dan in bij de gemeente
en zij betalen ons uit. Wilt u meer weten over de Meedoen-bonnen, surf naar:
https://www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket.
In de bijlage van deze mail vindt u het aanvraagformulier.
De factuur voor de kampgelden ontvangt u na de meivakantie, de vastgestelde
bedragen zijn:
Groep 1 t/m 4
15,Groep 5 en 6
25,Groep 7 en 8
40,De ouderbijdrage is 15,- euro per kind.
Juf Petra
Na de meivakantie komt juf Petra op maandag in De Planeten werken. Juf Petra
is een zeer ervaren juf en de kinderen hebben van de week al even met haar
kennis gemaakt. Juf Petra blijft in elk geval tot de zomervakantie in De Planeten.
Huttenbouw
Het lijkt nog ver weg maar in de week van 22-26 juli organiseert stichting
huttenbouwweek weer een mooie week
waarin volop gebouwd kan worden. Wil je
meedoen? Geef je dan snel op bij
www.huttenbouwweek.nl (contact
huttenbouw@live.nl/ 0623234234.
Inzamelactie doneer je fiets.
Op 10 april was de opening van het project
Meedoen-fietsen. Drie kinderen van De
Keerkring en Egbert van de OR hebben
symbolisch een aantal fietsen overhandigd.
Ook werden zij geinterviewd door de ANWB
en komen in de krant. Super gedaan toch!

Studiemiddag De Vreedzame School 18 april
Vergeet u het niet? Op 18 april in de middag gaan de juffen en meesters weer in
de schoolbanken. Alle kinderen zijn dus om 12:00 uur vrij en kunnen een halve
dag eerder van hun vakantie genieten.
Kortingsbonnen Kermis Emmeloord
Van 24 april t/m 5 mei is er kermis in Emmeloord. De attracties staan op het
evenemententerrein aan de Marknesserweg. Om de kermis extra leuk te maken staan
er kortingsbonnen op de site www.kermiskorting.nl . Veel plezier op de kermis!
Buurthuis
En natuurlijk is er in de vakantie van alles te doen in het buurthuis. Op vrijdag 19 april
kun je komen knutselen en op maandag 22 april eieren zoeken. Op naar het buurthuis
dus en heel veel plezier!
Agenda mei 2019
19 april tot 6 mei
13mei
22 mei
30-31 mei

meivakantie
Afsluiting thema bouwen
Opening thema mensen
Kennismakingsochtend Aeres
Tafeltjesoverleg groep 8
Hemelvaart kinderen vrij

Saamhorigheid
We willen graag iedereen bedanken voor de warme
woorden en het getoonde respect n.a.v. het overlijden
van Raymon Gokoel. Het is moeilijk om iemand uit de
gemeenschap te verliezen maar door hem te blijven
herinneren, eren wij zijn bestaan en helpen we de
kinderen, familie en alle betrokkenen dit verlies te
verwerken.

Voor informatie bekijk ook onze website: www.obsdekeerkring.nl of abonneer je op onze
facebook site: https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Education/De-KeerkringEmmeloord-355429247997237/

Groeten van het team van OBS De Keerkring

