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‘t ZIGTNIEUWS
Personeel
Muziekles groep 5
Inmiddels is juf Linda bevallen van zoon Sam. Op 3 Vanaf 15 mei krijgen de kinderen van groep 5, vier
maart is hij geboren en alles gaat goed met vader,
moeder, broer en Sam. Wij feliciteren ze van harte! weken achter elkaar een muziekles van de muziekvereniging Koningin Wilhelmina. De kinderen leren beginselen van ritmiek, het leren van noten en
Studiedag
het spelen van een blaasinstrument. We sluiten dit
Op 21 maart is de dag van het openbaar onderwijs. projectje af met een slotmanifestatie. Op deze
Dan hebben alle regionale openbare schoolbestuavond mogen de kinderen het geleerde laten horen
ren een manifestatie georganiseerd in Groningen.
aan ouders/verzorgers, opa's, oma's en andere beDe leerlingen zijn deze dag vrij. Dit staat ook in de
langstellenden. Tijdens de uitvoering zullen ze ook
schoolgids, maar het leek me goed dat nog even
samen optreden met het leerlingenorkest van deze
onder de aandacht te brengen.
vereniging. Dit allemaal in het clubgebouw in
De laatste studiedag van dit schooljaar is de dag na
Farmsum. U hoort z.s.m. op welke datum dat zal
Pinksteren, dinsdag 22 mei.
zijn.
LOT
Wij zijn blij te kunnen melden dat we op dit moment nog steeds luisvrij zijn! Na de voorjaarsvakantie is er weer gecontroleerd en er is geen enkele luis gevonden. De volgende controle is na de
meivakantie op 14 mei.
Oud papierdata
De data voor het oud papier zijn:
19 april 2018 / 31 mei 2018 / 12 juli 2018 / 6 september 2018 / 18 oktober 2018 / 13 december
2018
Mocht u een keer willen helpen met het ophalen
van het oud papier dan kunt u contact opnemen
met Wim Harkema of Corina Oenema.
Honden op het plein
Af en toe zien we weer honden op het schoolplein.
We verzoeken u vriendelijk maar toch dringend om
niet met honden op het schoolplein te komen. Er
zijn kinderen bang voor honden en de ruimte om
de school is groot genoeg.

De Koningsspelen
Vanaf dit schooljaar gaan we gezamenlijk met de
andere twee scholen de Koningsspelen vieren. Dit
betekent dat we voor alle groepen 1 en 2 een spelletjesochtend op ‘t Zigt organiseren.
De groepen 3 t/m 8 gaan in twee rondes kennis
maken met verschillende sporten waar ze zich voor
kunnen inschrijven. Het ontbijt zal plaats vinden op
‘t Zigt en daarna zullen we op de fiets naar de verschillende onderdelen gaan. Meer informatie volgt
zodra er meer bekend is.
Agenda:
21 maart

Dag van het openbaar onderwijs, de
leerlingen zijn vrij
30 maart en 2 april Paasweekend
16 april
Gezamenlijke MR vergadering van
de MR-en van de drie scholen
17 april
Praktisch verkeersexamen groep 7
17-18-19 april Centrale eindtoets van groep 8
Vroeg op school
+ Entreetoets voor groep 7
Het valt ons op dat er kinderen erg vroeg op school 19 april
Oud papier
zijn. De pleinwacht is om kwart over 8 op het plein 20 april
Koningsspelen
en tot die tijd is er dus geen toezicht op het plein. 27 april t/m 11 mei Meivakantie
Ook zijn de kinderen vanaf kwart over 8 welkom in 21 en 22 mei Pinkstervakantie
31 mei
Oud papier
de klas. Dit geldt ook voor groep 1/2. We vinden
Schoolreis groep 1/2
het te onvriendelijk om de deur niet open te doen, 5 juli
12 juli
Schoolreis groep 3 t/m 6
maar we verzoeken u toch dringend om de kin18
juli
Rapport mee
deren tussen kwart over 8 en 5 voor half 9 pas in
20
juli
Laatste schooldag
de klas te brengen. Anders moeten deze kinderen
erg lang stilzitten totdat de les begint.

