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Open dag
Maandag 20 maart starten wij de
Week van het Openbaar Onderwijs
met onze Open Dag.
(Nieuwe) ouders en
belangstellenden zijn van
harte welkom! Onze deuren staan
open tussen 9.00—16.00 uur.
Naast het reguliere programma zijn er wat
sprankelende extraatjes. Zie hiervoor de
poster op onze voordeur….

Nu een kind in de onderbouw? Wees vooral
nieuwsgierig en kom eens bij onze
bovenbouw kijken!

Vri jdag Len teon tbi jt
Op vrijdag 24 maart hebben wij ons lenteontbijt. Onze leerlingen nodigen ook dit jaar
hun (groot)ouders uit om tijdens het lenteontbijt een kopje koffie/thee te komen
drinken.
Graag horen wij of u komt (en met hoeveel
personen). Zorgen wij dat de koffie klaarstaat
tussen 8.30—9.15 uur.
U kunt dit doorgeven via de leerkracht van
uw kind (let op: bij meerdere kinderen niet
dubbel doorgeven!).

Op de achterkant:

Herinnering
schoolgeld

2

Wandelen voor
Water (gr.7/8)

2

Schoonmaken

2

Lingewijk schoon

2

J.P.Waale = 85 jaar!

2

MeidenMall

2

Wat gebeurt er op
de J.P.Waale?
 20 mrt Open Dag
9.00-16.00 uur
 22 mrt Wandelen
voor Water
(gr.7/8)
 22 mrt Lingewijk
Schoon (gr.5/6)
 24 mrt Lenteontbijt
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Herinnering schoolgeld
Al heel veel ouders hebben er aan gedacht, maar mocht het u ontschoten zijn…. Wilt u dan alstublieft het schoolgeld overmaken?
Kleuters = € 25,Groep 3 t/m 8 = € 40,Is uw kind later in het schooljaar
gestart, dan ontvangt u een
aparte brief. Afhankelijk van de
maand van instromen kan er
namelijk een aangepast bedrag
gevraagd worden.
U kunt het schoolgeld overmaken op bankrek.nr.

Wandelen voor water
Op woensdag 22 maart gaat onze groep
7/8 Wandelen voor Water. Vanaf school
lopen zij naar het stadhuis. Na de
officiële ontvangst en het startsein lopen
zij een speciale stadswandeling. De finish
is op school met een bijzondere afsluiting. Deze sponsorloop doen de kinderen met 6 liter
water op de rug.

NL 64 RABO 0160.454.654 t.n.v. Ouderraad J.P. Waale
(o.v.v. naam van uw kind).

schoonmaken
Eens per jaar halen wij
samen met ouders een
extra poetsdoek door
de school. Zo houden
wij ons mooie, maar

L ing ewijk sch oon
Wij doen mee! De Lingewijk wordt mooier en mooier: veel huizen zijn klaar en
met de bestrating is men druk bezig. Wat (helaas) blijft is zwerfafval. Daar gaan
wij wat aan doen. Onze groep 5/6 gaat op 22 maart van 10.30-12.00 uur de
Lingewijk in om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen. U mag meehelpen!
Kom dan met handschoenen om 10.30 uur naar school. Ergert u zich aan vuil
bij u in de buurt: geef dit dan door via obs.jpwaale@jpwaale.nl. Dan proberen
wij dit plekje mee te nemen in onze route.

ook bewerkelijke
gebouw tot een
plezierige leer– en
leefplek voor onze
kinderen.
Alle ouders die
meegeholpen
hebben:

hartelijk dank!

J.P.Waale = 85 jaar!
De J.P.Waale bestaat dit jaar 85 jaar.
Reden voor een feestje!
22-23-24 mei is onze feestweek. We maken er
een historisch ridderfeest van en wie weet …
sluit Hugo de Groot ook nog wel even aan.
Uiteraard gaan wij voor bijpassende kleding!

MeidenMall
Op woensdag kunnen meiden van
10-14 jaar op ons Leerplein terecht
voor de MeidenMall (15.30-17.00 uur).
Gezellig kletsen, knutselen en koken
onder begeleiding van Annemarieke
van Zanten, medewerkster van
The Mall, jongerenwerk.

