Kalender:
• 17 apr. Eindtoets groep 8 in de ochtend
• 17 apr. Juf Thera jarig
• 18 apr. Eindtoets groep 8 in de ochtend
• 20 apr. Viering koningsdag. Let op:
continurooster. Kinderen zijn 14.00u uit.
• 20 apr. Start meivakantie t/m 6 mei
• 22 apr. 1e H. Communie
• 27 apr. Koningsdag
• 4 mei Dodenherdenking
• 5 mei Bevrijdingsdag
• 10 en 11 mei vrij ivm Hemelvaart
• Week van 14 mei Toetsweek groep 1-2
• 16 t/m 18 mei schoolkamp groep 8
• 17 mei inschrijven oudergesprekjes
groep 1-2
• 20 mei 1e Pinksterdag
• 21 mei 2e Pinksterdag. Kinderen vrij.
• 22 mei Toetsweek groep 1-2 en
Skateclinic groep 5 t/m 8
• 25 mei open dag
• 28 mei Deze week oudergesprekken gr.
1-2

Wij wensen haar veel (werk)plezier toe op de
Neerhof.

Ziekmelding van uw kind(eren).
Als kinderen ziek zijn moet de school dat ook
weten. U moet uw zoon/dochter daarom ziek
melden op school. De school moet een
afwezigheidsregistratie bijhouden en ook de
ziekmeldingen krijgen daarin een plaats. Dit
registreren we centraal in onze leerlingenadministratie.
Ondanks de snelle technische ontwikkelingen
moet u uw kind nog steeds ziek melden via de
telefoon, 0168 324788.
Het verzoek is dus om geen ziekmeldingen via de
Mail of Whatsapp naar school te versturen via
accounts van leerkrachten.
Dank voor uw medewerking

Wol resten
Nieuwe conciërge
Sinds een aantal weken hebben wij op maandag,
donderdag en vrijdag een nieuwe conciërge.
Haar stemt hoort u op genoemde dagen als u
telefonisch contact met school opneemt
Beste ouders en leerlingen,
Jullie hebben mij vast al zien lopen door de school
maar bij deze stel ik mij graag even aan jullie
voor:
Mijn naam is Linda Rutteman de nieuwe
conciërge.
Geboren en getogen in Zevenbergen en trotse
moeder van Ayşe mijn dochter van 4.
Ik ben aanwezig op maandag, donderdag en
vrijdag dus loop gezellig een keer binnen ☺

Heeft u resten wol in huis en weet u niet wat u
ermee moet? Wij kunnen het altijd gebruiken!
Wij raken op dit moment door onze voorraad
heen. Als u het aan de groepsleerkracht geeft,
komt het vanzelf op de goede plaats terecht.

OR-leden gezocht

Wij zijn op zoek naar enthousiaste,
betrokken ouders die onze ouderraad komen
versterken.
Vind u het leuk om wat meer bij activiteiten
van de school te zijn, meld u dan aan bij de
groepsleerkracht van uw kind.
De ouderraad.

Groeten Linda
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Deze markt zal plaatsvinden op zaterdag
26 mei van 10.00-14.00 op de Neerhof.

Open dag

Het speelgoed wat u aanbiedt dient
schoon, compleet en heel te zijn.
Opgeven kan bij de pedagogisch
medewerkers/leerkracht (groep 1 t/m4)
van uw groep uiterlijk vrijdag 4 mei.
Heeft u geen speelgoed om te verkopen
dan bent u van harte welkom om te
komen snuffelen!

Op zondagmiddag 22 april wordt op de

kinderboerderij de Dierenploeg
Verkeersexamen groep 7.
Alle jongens en meisjes van groep 7 zijn geslaagd
voor hun theoretisch en praktisch
verkeersexamen. Allemaal van harte gefeliciteerd
namens het gehele team van de Neerhof.

Hallo allemaal!
Heeft uw kind ook zoveel speelgoed dat
de kasten thuis uitpuilen?
Geef u dan op voor onze speelgoedmarkt
waar u uw tweedehands speelgoed kunt
verkopen.

in Zevenbergen, aan de Vlimmeren 1, weer de
jaarlijkse Kinderboerderijendag gevierd. Dit
duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur. Dit keer zal
heel veel in het teken staan van de expositie
“Zonder boer geen voer”, die op de
bovenverdieping te bezoeken is. Wat is er
verder allemaal te doen?
• Er komt een boerin uit de steentijd, die de
kinderen laat zien, hoe vroeger brood gebakken
werd. Ze mogen zelf graan malen, deeg maken en
broodjes bakken.
• Om 14.00 uur worden de schapen geschoren en
horen de kinderen wat je allemaal met schapenwol
kunt doen.
• De zorgboerderij de Zwanenhoeve gaat
armbandjes maken van vilt met de kinderen. Ook
laten zij zien wat je op de zorgboerderij allemaal
kunt kopen.
• Leerlingen van Marlijnaccademie uit Langeweg
laten zien wat ze allemaal kunnen maken en gaan
met de kinderen viooltjes in een zelfgemaakt
plantenbakje zetten.
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• De kinderen mogen een pannenkoekje bakken,
appelsap persen, een (ranja)koe melken en nog veel
meer.
• Bij de kruidentuin kun je meedoen aan een
wedstrijdje kruiden raden.
• Er is een ouderwetse paling roker
• Het ZLTO is met een promotiekar aanwezig.
• Zoals altijd is ook de draaimolen weer van de partij
en een springkussen.
• Kinderen mogen zich laten grimeren
• De kinderen kunnen pony rijden en een ritje
maken op een oude boerenkar, die getrokken wordt
door twee echte Zeeuwse werkpaarden. • De
waterontdekplek is ook weer open en zal weer voor
veel spetterplezier zorgen.

Kortom, er is genoeg te doen. De toegang is
gratis en als de kinderen voor € 2,50 een kaart
kopen kunnen ze daarmee aan alle
bovengenoemde activiteiten deel nemen.
Bovendien krijgen ze daarvoor ook nog een
heerlijk boerenijsje. Wij hopen weer op een
druk bezochte kinderboerderijendag.

Avond-4-daagse Zevenbergen.
De data voor de avond-4-daagse dit
schooljaar zijn:
29, 30 en 31 mei en 1 juni.
Noteren in uw agenda a.u.b. Meer
informatie volgt natuurlijk.
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