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Wereldse dag

Hemelvaartsdag.
Alle leerlingen zijn 10
mei en 11 mei vrij.

Avondvierdaagse
14 t/m 17 mei

Studiedag
alle leerlingen zijn vrij

Tweede Pinksterdag
Alle leerlingen zijn vrij

Staking leerkrachten
Alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders/verzorgers,

Regel van de maand

De maand april ligt alweer achter ons.

Ruzie, irritatie,

Het is een maand geweest met vele activiteiten
voor onze leerlingen; Zo hebben alle leerlingen
mee gedaan met de Koningspelen, is heel groep
7 geslaagd voor het theoretisch- en praktisch
verkeersexamen en heeft groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt.Al met al wat het een drukke maar
erg gezellige maand.

gebruik de volgende stappen:

Daarnaast vragen we uw aandacht voor het volgende, veel kinderen worden aan de kant van
De Meenthe naar school gebracht/ opgehaald.
We willen u vragen om extra op te letten om de
veiligheid van onze kinderen te waarborgen.
Alvast bedankt!

Nieuw uit de MR:
•
We zijn blij te kunnen melden, dat we volgend schooljaar weer met 4 groepen kunnen
draaien. Dat betekent dat we de volgende groepen hebben: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en
groep 7/8. We zijn blij, omdat het er eerst naar
uitzag dat we maar 3 groepen konden gaan
vormen. Maar omdat er de laatste tijd meer aanmeldingen zijn, groeien we en kunnen we dus 4
groepen maken.
•
Jullie hebben een brief ontvangen over
de directie invulling in Hattem. De sollicitatiecommissie bestaat uit 3 leerkrachten en de voorzitter
van de MR. De eerste sollicitatieronde zal rond
Pinksteren plaats vinden. We houden jullie op de
hoogte.

Stop.., stop hou op…,
stop hou op, anders ga ik naar de
juf/meester.
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Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig
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Nog/ alvast gefeliciteerd!

Hattem stapt over op drinkwater!
Gezondheid van onze leerlingen vinden wij erg belangrijk. Door op school aandacht te geven aan gezondheid gaan we voor actieve en gezonde leerlingen en een veilige en gezonde schoolomgeving.
Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan
een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en
minder ziekte of uitval. Hiervoor werken we samen
met verschillende partijen, zoals het CJG, de buurtsportcoaches en JOGG-Hattem (Jongeren Op Gezond Gewicht).
Bidons
JOGG-Hattem deelt daarom voorafgaand aan de
Avondvierdaagse een bidon uit aan alle leerlingen
in Hattem. Wij hopen dat uw kind de bidon vult met
water en meeneemt tijdens de Avondvierdaagse.
De bidon zal echter ook na de Avondvierdaagse gebruikt en bewaard worden in de klas. Alle basisscholen in Hattem introduceren na de Avondvierdaagse
namelijk een vaste drinkwaterdag. Op deze vaste
dag in de week drinkt iedereen op school water. Op
onze school is dit ‘Woensdag Waterdag’. Op de
woensdag stimuleren we iedereen op school om
water te drinken. Uiteraard mag dit op de andere
dagen ook!
Waarom doen wij mee aan deze campagne?
Zoals gezegd vinden wij gezondheid een belangrijk
thema. Het lijkt erg gemakkelijk om pakjes drinken of
frisdrank mee te geven naar school. Maar deze
vriendelijk ogende drankjes voor kinderen zijn goed
voor een suikerinname van gemiddeld 6 kilo per kind
per jaar.

De inname van suiker is dan ook een
voorname veroorzaker van overgewicht en tandbederf. Terwijl er iets bestaat wat veel makkelijker én gezonder is.
Gewoon drinkwater uit de kraan!
Door deze campagne maken we waterdrinken binnen school heel eenvoudig en gewoon, want uw kind kan elke
dag waterdrinken op school. Voor en
tijdens de avondvierdaagse zullen we
binnen school aandacht geven aan
het thema Drinkwater door verschillende leuke activiteiten. Kijk voor meer
informatie over de Avondvierdaagse
en voor leuke tips over waterdrinken op
www.facebook.com/jogghattem.
De eerste vlog over waterdrinken is hier
al te bekijken.

