April 2017
IN DIT NUMMER:

Alle leerlingen zijn vrij op :
* Maandag 3 april - studiedag



Nieuws van de afdelingen



Studiedag



Paasviering & Goede Vrijdag



Meivakantie



Thema-avond



Babynieuws



Koningsdag 2017

* Vrijdag 14 april - Goede Vrijdag

INTERESSANTE INFORMATIE:

* Maandag 17 april - 2e Paasdag

 Villa Zebra

Donderdag 13 april vieren we in alle groepen het Paasfeest.

Meivakantie:
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei

In ZELF! komen kinderen spelenderwijs in aanraking met hedendaagse kunst. De interactieve
kunstinstallaties stimuleren de verbeeldingskracht, taalontwikkeling,
motoriek en creativiteit van jonge
kinderen.
Meer informatie vindt u op
www.villazebra.nl/zelf

SO
KAMP:
Van maandag 10 april t/m woensdag
12 april gaan de Tom m ies en d e Ocar s
op kamp naar Hoek van Holland. Het thema is JUNGLE!
We gaan er weer een heel leuk kamp van maken. Verdere informatie wordt door de groepen verspreid.
Donderdag 6 april h eeft het SO w eer een DOE -middag
met leuke activiteiten en spelletjes voor alle leerlingen.

Vrijdag 21 april vier en w e K on ingsdag. We beginnen de dag met een ontbijt
en daarna hebben we een sportdag met
Hollandse spelletjes.

Wist u dat ……..
 Juffrouw Brunette is bevallen van een prachtige zoon,
Jah-Oshua. Wij wensen hen veel geluk met elkaar!
 Juffrouw May per 1 april gaat starten in de Dikkies en de Elmo’s. Wij heten haar van harte welkom.

VSO
KAMP:
Van maandag 10 april t/m donderdag 13 april gaat h et
VSO op kamp naar het Kamphuis D’n Hazelaar in Eersel.
Op donderdag gaan we met z’n allen naar de Efteling.
Verdere informatie wordt door de groepen

Donderdag 6 april

Thema-avond
De ouderraad verzorgt een zeer informatieve avond voor ouders/begeleiders van
kinderen van het SO en VSO.
“Hoe ontwikkelen onze kinderen zich?
En wat verstaan wij hierbij onder
“normaal” gedrag? Tussen emotionele,
sociale, lichamelijke en cognitieve ontwikkelingen ontstaan vaak grote en lastige verschillen.
Hoe kunnen wij onze kinderen daarmee
helpen en begeleiden?”

verspreid.
Inloop vanaf 19.15 uur

Dinsdag 11 april gaat A+ op visite bij h et VSO o p kam p in
Eersel.
Dinsdag 18 april gaat A+ zeilen bij
Plons op de Kralingse Plas. We hopen op mooi
weer en een klein beetje wind

Wist u dat ……..
 Meester Ed weer vader is geworden van Jort, een prachtige
zoon. Wij wensen hen veel geluk met elkaar!
 Juf Carly moeder is geworden van een wolk van een zoon,
Jack. Wij wensen hen veel geluk met elkaar!
 De leerlingenraad is gekozen en op 22 maart geïnstalleerd.
Het was een feestelijke ochtend met taart voor alle leerlingen.

Het programma start om 19.45 uur en
eindigt om 21.30 uur.
Het belooft een leuke en interessante
avond te worden!
U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM!

Noteer vast in uw agenda…..
Alle leerlingen zijn vrij op
25 mei (Hemelvaartsdag)
&
Vrijdag 26 mei

