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activiteit
12.15 uur start carnavalsvakantie
Carnavalsvakantie
Groepsviering 1-2B
13.00-13.45 uur
Vrije dag voor alle leerlingen

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe!
CARNAVAL

Thema : Op de Reigerlaan kun je bouwen!

Vanochtend hebben we carnaval feestelijk geopend in de aula van de
Humperdincklaan met juffen, meesters en kinderen.
We hebben gezongen, gehost en gefeest!
De rest van de dag was een groot feest in de school met gezelschapsspelletjes,
quizzen en polonaises.
Alaaf!

BOUW

Afgelopen woensdag 3 februari hebben de leerlingen borden, die de leerlingen
ontworpen hebben, opgehangen bij de Reigerlaan. U kunt deze vanaf nu bewonderen.
Hieronder alvast een kleine impressie.

BIBLIOTHEEK

OUDERPORTAAL HERINNERING
Dinsdag 19 januari heeft u een brief ontvangen over ons ouderportaal. Wij zien dat
ontzettend veel ouders zich al aangemeld hebben, fijn. Om het ouderportaal optimaal
te laten werken, is het noodzakelijk dat u zichzelf als ouder registreert. Wij willen u op
deze manier eraan herinneren dit zo spoedig mogelijk te doen. Dit kan middels het
token, die u in de brief van 19 januari heeft meegekregen.
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WANDELVIERDAAGSE
20e AVONDWANDELVIERDAAGSE 2016
Van 23 tot en met 26 mei. Loop je mee?
-

De organisatie staat onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland d
(kWbn).

-

De te lopen afstanden zijn: 2,5 km, 5 km, 7,5 km, 10 km en 12,5 km.
De 2,5 is speciaal ingebracht om ook de oudere mensen, mensen met een
rollator, mensen met kinderwagens en jongere kinderen mee te laten doen.

-

Aan de lopers van de 5 t/m 12,5 km wordt na vier avonden de officiële
wandelmedaille van de kWbn uitgereikt.
Ook voor kinderen t/m groep 2 van de basisschool bij 2,5 km.

-

Officiële wandelboekjes van de kWbn zijn aan de start te koop; kosten € 1.00.
Daarin worden de gelopen afstanden vastgelegd en kan de sticker van de kWbn
worden geplakt.

-

De normale kosten voor deelname zijn € 4.00 per persoon.
Bij voorinschrijving, in ’t Oude Raadhuis, € 0,50 per persoon korting.

-

In verband met de tijdelijke locatie kan de voorinschrijving dit jaar niet op
school plaatsvinden.
De voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15, is op woensdag 18 mei van
18.00 tot 20.00 uur.

-

-

De routes zijn beschreven; per avond wordt de routebeschrijving uitgedeeld.
De start en finish zijn bij ’t Oude Raadhuis. Start tussen 18.00 en 19.00 uur.

-

De vierde avond kan eerder gestart worden (vanaf 17.00 uur) om terug te zijn als
om 19.45 uur de Harmonie vanaf de Wasvenboerderij aan de Beukenlaan, optrekt
naar ’t Oude Raadhuis voor de feestelijke afsluiting.

De school helpt wel bij de voorinschrijving maar is niet aansprakelijk en
verantwoordelijk voor uw kind. U moet zelf zorgen voor voldoende
volwassen begeleiding bij het lopen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDINGSFORMULIER WANDELVIERDAAGSE (Saltoschool Reigerlaan)
Van 23 t/m 26 mei 2016
Naam:.....................................................................................
Adres
:………………………………………………………………………
Postcode :………………………………………………………………………
Telefoon :……………………………………Groep ……..……………..
Meldt zich aan voor de wandelvierdaagse van .......km.
Hij/zij doet mee voor de ......keer.
-

Voorinschrijving op ’t Oude Raadhuis woensdag 18 mei van 18.00 tot 20.00
uur
Deelnamekosten: € 3.50 p.p., te voldoen bij inschrijving (liefst gepast).

