Nieuwsbrief 27, woensdag 28 maart 2018
Morgen: lenteontbijt / middag vrij
Uw kind hoeft morgen thuis niet te ontbijten,
we starten de dag met een gezellig
lenteontbijt op school. Heeft u al bord, beker
en bestek meegegeven aan uw kind?
De overblijfmoeders zorgen voor de
boodschappen de Picnic sponsort ons ontbijt
met nog wat én met een leuke activiteit. Wat
leuk! Om 12.15u zijn alle leerlingen vrij. Er is
geen overblijf. Maakt u zelf goede afspraken
met de BSO?
Paasweekend
De school is vrijdag 29 maart en maandag
2 april gesloten i.v.m. Goede Vrijdag en
2e Paasdag.
Aanmelden avond4daagse
Woensdag 4 april om 08.30u is er een extra
mogelijkheid om aan te melden voor de
avond4daagse. Esther Wulff is aanwezig in het
onderbouwgebouw. Kosten per medailleloper
zijn € 7,50.

Afscheid
Juf Nandita heeft een andere baan
aangeboden gekregen buiten Almere. Dat
betekent dat zij na haar zwangerschapsverlof
niet meer terugkeert bij Digitalis. Wij
betreuren haar vertrek en wensen haar
natuurlijk succes in haar nieuwe baan.
Achter de schermen zijn wij druk bezig
geweest om de vervanging goed te regelen.
Lidy Nieuwkamp zal tot aan de zomervakantie
de IB-taken volledig blijven doen. Dat
betekent dat meester Armand tot aan de
zomervakantie op woensdag lesgeeft voor
groep 5/6 wolfsmelk.
Juf Gitta zal na de meivakantie op maandag
t/m donderdag lesgeven aan rupsklaver, op
vrijdag zal juf Erika voor rupsklaver staan. Tot
de meivakantie blijft juf Nannetta op dinsdag
voor deze groep naast juf Gitta.

Kalender
donderdag 29 maart
vrijdag 30 maart
maandag 2 april
woensdag 4 april
donderdag 12 april
di 17, wo 18, do 19 april
vrijdag 20 april
woensdag 25 april
vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei
maandag 21 mei
woensdag 23 mei

Digitalis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere

Lenteontbijt: om 12.15u vrij
vrij i.v.m. Goede Vrijdag
vrij i.v.m. 2e Paasdag
aanmelden avond4daagse bij Esther Wulff
groep 7 theoretisch verkeersexamen
groep 8 maakt eindtoets
Koningsspelen, continurooster tot 13.00u
laatste datum inschrijven + contant betalen avond4daagse
meivakantie
vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
schoolfotograaf

036 – 767 04 10
www.basisschooldigitalis.nl
twitter @obsdigitalis

advertentie

Zondag 1 april van 13.30-16.30 organiseert
De Stek het jaarlijkse Paasfeest

Er zijn voor kinderen leuke activiteiten:
- Rijden met de ponykar
- Rijden op een paard
- Workshop
- Schminken
- Nog veel meer leuks
Een kaart kost € 5,00 voor 4 activiteiten

