Nieuwsbrief april 2018

U komt toch ook op de kijkavond?
Op dinsdag 24 april opent 'Loep' de deuren van 17.00 uur tot 18.30 uur. U kunt dan een
kijkje nemen in de school en zien wat onze leerlingen de afgelopen weken geleerd en
gemaakt hebben over het thema: ENERGIE. Voor de kinderen is er een speurtocht door
de school.

Groep 8
Spannend vorige week voor groep 8 - de eindtoets. Voor het buitenspelen 's morgens
gingen de andere groepen via de voordeur naar binnen en buiten - zodat de leerlingen
van groep 8 in alle rust de toets konden maken. Dit jaar hebben we gekozen voor een
digitale toets, ROUTE 8. De ouders krijgen de uitslag via een brief. Mocht er aanleiding
zijn om het advies te heroverwegen dan nodigen wij deze ouders uit.

Fruit
Vorige week hebben we voor de laatste keer fruit en groente gekregen! Erg fijn dat onze
gastvrouwen er waren om al dat fruit en groente te wassen, pellen, snijden en te
verdelen.
Vanaf vandaag moeten de kinderen zelf weer, minstens 3x per week, fruit meenemen
van thuis. Wilt u hiermee rekening houden?

Schoolreis
Op donderdag 13 mei gaan de groepen 3 t/m 6 op schoolreis.
Op vrijdag 14 mei gaan de groepen 1/2 op reis.
Meer informatie wat er allemaal meegenomen moet worden krijgt u na de meivakantie.
Heeft u de ouderbijdragen nog niet betaald?
De kosten voor de schoolreis zijn € 25,-. Rekeningnummer van de Ouderraad: NL27
INGB 0002401254 t.n.v. OR Basisschool Loep.
(De ouderbijdrage voor het hele jaar is € 35,-.)

Danst uw kind graag? Of is uw kind druk en kan uw kind moeilijk stil zitten? Dan hebben wij
goed nieuws: er zijn nog kinderen van harte welkom om deel te nemen aan de lessen
hiphop/streetdance, kleuterdans en aandachtstraining van de Wijkschoolvereniging Groenoord.
De Wijkschoolvereniging organiseert, samen met professionele sportaanbieders en
cultuurdocenten, verschillende sport- en cultuurlessen in de wijk. De kosten voor deelname zijn,
in vergelijking met een normale vereniging een stuk lager. Er zijn al veel kinderen lid van de
Wijkschoolvereniging die verschillende sporten en cultuur-disciplines uitproberen en zo
ontdekken wat zij leuk vinden.
Meedoen?
Heeft uw zoon of dochter zin om mee te doen? Kom gerust een keertje geheel vrijblijvend
meedoen, de lessen duren tot het eind van het schooljaar!
WIJKSCHOOLVERENIGINGSLESSEN GROENOORD
Activiteit

Dag

Hiphop/streetdance
groep 3-4-5
Maandag
voor groep 6-7-8

Tijd

Plaats

15.3016.30 uur
Gymzaal
16.30Loep
17.30 uur

Kosten

€2,50 per keer/€10,per maand

Kleuterdans
voor groep
1-2

Donderdag

14.45Speelzaal
15.30 uur Loep

Vrijdag

15.30Gymzaal
16.15 uur Kethel

€2,50 per keer/€10,per maand

Kleuterdans
voor groep 1-2

€2,50 per keer/€10,per maand

Aandachts training
Relax je hoofd, voel je lichaam
voor groep 6-7-8

Aandachts training
Relax je hoofd, voel je lichaam
voor groep 6-7-8

Woensdag
(vanaf 16 mei)

Vrijdag (vanaf
18 mei)

Speelzaal
16.0017.00 uur Loep

€2,50 per keer/€10,per maand

15.45Speelzaal
16.45 uur Loep

€2,50 per keer/€10,per maand

Heeft u vragen over het lidmaatschap van de Wijkschoolvereniging, spreek dan één van de
docenten aan tijdens de bovenstaande tijdstippen. Mocht u andere vragen hebben dan kunt u
terecht op de website WSV Groenoord of bij de contactpersoon op de school van uw kind

(contactpersoon school) via (e-mailadres contactpersoon school) of via
wsvgroenoordgemeenteschiedam@gmail.com.
Hopelijk tot ziens bij één van onze lessen!
Met sportieve groet,
Team Wijkschoolvereniging Groenoord

Bericht van Bestuur Avondvierdaagse:

Agenda

De 53e Gezamenlijke Schiedamse

- dinsdag 24 april:
kijkavond van 17.00-18.30 uur

Avondvierdaagse

- zondag 13 mei:

vanaf maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei

moederdag
- donderdag 17 mei:

(inhaaldag vrijdag 1 juni) kunt u weer

schoolreis groep 3 t/m 6 naar

wandelen door Schiedam. Doet u mee?

Drievliet
- vrijdag 18 mei

Het inschrijven kan bij de VVV aan de Lange

schoolreis groepen 1/2 naar de

Kerkstraat 39, van 14 mei tot en met 19 mei en

Speeldernis
van 21 mei tot en met 26 mei, tijdens
Vakanties en vrije dagen 2017 /

openingstijden. Er kan ingeschreven worden

2018

op de 5KM. Het inschrijftarief is € 5,00 bij

- meivakantie

voorinschrijving. De voorinschrijving stopt op

27 april t/m 11 mei
- pinksterweekend

26 mei.

21 mei

Er kan ingeschreven worden op de 5KM. Het

- zomervakantie
12 juli t/m 24 augustus

inschrijftarief is € 5,00 bij voorinschrijving. Bij
het startpunt is het tarief € 5,50.
De wandelingen starten bij “v.v SVV (
Sportlaan 54)”
Voor inlichtingen kunt u mailen naar
info@schiedamseavondvierdaagse.nl

Loep basisschool
Peter van Anrooylaan 1

3122 TA Schiedam

uitschrijven voor deze nieuwsbrief

010 – 470 70 79

directie@loepschiedam.nl

voorkeuren aanpassen

obs Loep is een school van

