De fotograaf zal tot 16.00 uur op school
aanwezig zijn.

Agenda:
22 mrt. : actie “Wij trekken aan de bel”
actie: “Wandelen met water”
23 mrt. : schoolfotograaf
25 mrt. : einde wintertijd
1 apr. : Verjaardag juf Marja
6 apr. : verkeersex. gr. 7 theorie
7 apr. : verkeersex. gr. 7 praktijk
10 apr. : handige handjes
14 apr. : Goede Vrijdag, vrije dag.
17 apr. : 2e Paasdag/juf Thera jarig
18 apr. : IEP toets groep 8
19 apr. : IEP toets groep 8
21 apr. : viering koningsdag/start
Meivakantie
7 mei : 1e H. Communieviering
8 mei : weer naar school

Graag de namen van de kinderen die samen
op de foto moeten bij de oudste van het
gezin op de lijst zetten. Dit jaar halen de
oudste van het gezin de andere gezinsleden
uit de klas om samen op de foto te gaan.
Met vriendelijke groeten, team de Neerhof

Continurooster op Koningsdag
(vrijdag 21 april)

De Schoolfotograaf

Op Koningsdag vinden er weer veel
activiteiten plaats om dit te vieren. Op de
scholen zullen activiteiten zijn en voor de
scholen samen zijn er ook activiteiten in de
maak.
Omdat op die dag scholen gezamenlijk
activiteiten uitvoeren, is in gezamenlijkheid
besloten een continurooster voor die dag te
hanteren.
Beste ouders/verzorgers,
Donderdag 23 maart komt de
schoolfotograaf op onze school.
Vanaf maandag 13 maart hangt er bij
iedere klas een lijst waarop u kunt
aangeven of u ook een gezinsfoto wilt.
Dus als u meerdere kinderen op de
Neerhof heeft, kunnen die samen op de
foto, misschien al onder schooltijd.
Heeft u nog een kleintje thuis, dan kunt u
om 15.15 uur voor de speelzaal beneden
in de rij gaan staan om een foto te laten
maken.

Dit betekent:
De schooldag begint voor alle kinderen om
08.30 uur en eindigt ook voor alle kinderen
om 14.00 uur.
Dan begint de meivakantie, die 2 weken
duurt.
Meer informatie over de invulling van het
programma verneemt u later.
Verder zijn er die dag veel vrijwilligers nodig
om alle activiteiten te bemensen. Een
aanmeldingsformulier vrijwilligers volgt nog !
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Handige handjes
Al jaren zijn er een aantal enthousiaste,
handige ouders die 2x per schooljaar voor ons
wat karweitjes doen.
Echter de spoeling wordt dun omdat er ook
kinderen van school gaan en daarmee wij die
ouders kwijt zijn.
Bent u handig en vindt u het leuk om af en toe
een paar klusjes voor ons te doen, meld u dan
aan bij juf Dimph 1-2 A.
De eerstvolgende bijeenkomst is
maandagavond 10 april.
_____________________________________

Actie 'Wij trekken aan de bel'
voor het recht op onderwijs
Op woensdag 22 maart 2017 vindt de
jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel'
plaats. Op die dag maken
basisschoolleerlingen één minuut lang
samen kabaal op het schoolplein met
onder meer toeters en trommels. Zo
vragen ze aandacht voor het recht op
onderwijs van leeftijdgenootjes met een
handicap in ontwikkelingslanden die niet
naar school kunnen. Dat zijn er meer dan
23 miljoen.
Actielied 'Herrie op het plein'
Speciaal voor de actie ‘Wij trekken aan de
bel’ is er het actielied ‘Herrie op het plein’.
Het Liliane Fonds maakt onderwijs
mogelijk
Van de kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden gaat 90% niet naar
school. Hoe dat komt? De school is te ver
of niet toegankelijk voor hen. Ze worden
geweigerd of weggestuurd. Leerkrachten
willen of kunnen hun geen lesgeven.
Speciaal lesmateriaal is er niet. Ouders
schamen zich voor hun kind of hebben
geen geld voor school.
Om kinderen met een handicap zich te
laten ontwikkelen is onderwijs van groot

belang. Daarvoor moeten scholen
toegankelijk zijn. We investeren daarom
in voorzieningen, leermiddelen en
onderwijstraining. Elk jaar gaan ruim
40.000 kinderen met hulp van het Liliane
Fonds naar school.

Leerlingen van basisschool de Neerhof
wandelen voor Amref Flying Doctors
In de week van Wereldwaterdag (22 maart), trekken
leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool de
Neerhof hun wandelschoenen aan voor Amref Flying
Doctors. Tijdens Wandelen voor Water lopen
leerlingen zes kilometer lang met een rugzak met zes
liter water op hun rug. Op deze manier zorgen ze
voor veilig drinkwater voor leeftijdsgenootjes in
Ethiopië. Veel kinderen, leggen daar dagelijks
enorme afstanden af met zware jerrycans om - vaak
vervuild - drinkwater voor het gezin te halen. De
opbrengst van deze sponsorloop gaat dan ook naar
een water- en sanitatieprogramma van Amref in de
sloppenwijken van Addis Abeba in Ethiopië.
Gastles op school
Voorafgaand aan de wandeling hebben alle
leerlingen een gastles gekregen over drinkwater en
hygiëne in het algemeen en de huidige situatie in
Ethiopië. Schoon drinkwater, voldoende toiletten en
riolering zijn in de sloppenwijken van Addis Abbeba
allerminst vanzelfsprekend. Met deze sponsorloop
helpen Nederlandse kinderen dit te veranderen!
De wandeling start 9.30 uur aan de Noord havenMarkt en bezoeken bij terugkomst de
Kinderboerderij, de Dierenploeg adres: Vlimmeren 1,
4761 NX Zevenbergen, waar zij het water terug aan
de dieren geven. Daarna vervolgen zij hun route
weer naar finish, hoek Noord haven –Markt.
Om 11.30 worden zij verwacht en zal het
sponsorbedrag bekend gemaakt worden via een
cheque, die aan Amref Flying Doctors wordt
aangeboden.
Uw support is van harte welkom
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