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Vervanging
De afgelopen 2 weken hebben we 1 dagen intern inval kunnen/ moeten regelen en 1 dag een groep
verdeeld.

Schoolbreedthema en een actiedag voor Oekraïne
Hee� u de datum al genoteerd in uw agenda? Op vrijdag 15 april vindt de tentoonstelling van het
schoolbrede thema plaats en daarbij kunt u allerlei leuke en lekkere dingen kopen op school.
Begin volgende week ontvangt u een aparte brief met informatie over deze bijzondere dag.
We zijn nog op zoek naar hulpouders die in de week van 11 april willen helpen met het bereiden
van gerechten. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind. Zie ook de eerdere
berichtgeving, die door Stefan van Maurik via Kwieb is verstuurd.

Wandelvierdaagse
Gelukkig! We mogen na twee jaar corona weer wandelen! De
datum voor de volgende editie van de ʻScholen 4 Daagseʼ is
bekend! We gaan dit jaar wandelen van 28 juni t/m 1 juli. Zet deze
data alvast
in de agenda. Verdere informatie volgt. Houd ook de Facebook
pagina van de wandelvierdaagse in de gaten. Jullie doen toch ook
mee?

De typecursus van de Typetuin gaat door
Op vrijdag 1 april start de typecursus van de Typetuin op De Snip. De cursus vindt plaats van 15.45
tot 16.45u. Mocht u uw kind nog niet hebben aangemeld en dit alsnog willen doen, dan kan dat via
www.typetuin.nl.

Recensies #kindernieuws
Wist u al dat groep 7 op de website van De Snip (www.obsdesnip.nl) twee recensies hee�
toegevoegd over het Sniptheater 1/2b en over het bezoek aan de tentoonstelling Annaʼs oorlog in ʻt
Veld?

http://www.typetuin.nl
http://www.obsdesnip.nl


Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bijlage met:

- Een brief over de ouderbijdrage
- Flyers van Team Sportservice met een activiteitenaanbod voor de meivakantie

Belangrijke data
- 31 maart: Excursie naar dierentuin Hoenderdaell groepen 1/2 en 3
- 1 april: Start typetuin op De Snip
- 11 april: Studiedag; alle kinderen zijn vrij
- 12 april: Verkeerskunsten gr. 3 t/m 6
- 13 april: Sniptheater gr.1/2c
- 15 april: Tentoonstelling schoolbreed thema op De Snip voor ouders en andere

geïnteresseerden
- 18 april: Tweede Paasdag; alle kinderen zijn vrij
- 20/21 april: IEP eindtoets gr.8
- 22 april: Koningsspelen

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op donderdag 14 april.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


