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Beste kinderen, ouders en leerkrachten,
Heeft u ook zo genoten van de sponsorloop?
Ik in ieder geval wel.
Het was een feest om te zien hoe fanatiek onze kinderen waren.
Ze bleven maar doorgaan en we moesten ze tegen houden,
want ze wilden gewoon niet stoppen.
Dat gold voor de allerkleinsten uit groep 1, maar ook voor
de grote kinderen uit groep 8.
Zelfs een paar kinderen van Stichting Mees hebben meegelopen.
En dan die opbrengst!
Op dit moment staat de teller op € 2475,35.
A.s. vrijdag sluiten we de sponsorloop af en ik denk dat we dan over de € 2500,00 gaan.
Wat een opbrengst en dat allemaal door onze eigen kinderen.
Echte kanjers zijn het !!!
Nog 2 weken en dan sluiten we het tevredenheidonderzoek af.
Dan gaan we de resultaten verzamelen. Ik ben heel benieuwd wat er uit komt.
In een volgende nieuwsbrief zullen we de resultaten met u delen.
De kinderen uit groep 6, 7 en 8 en de leerkrachten zijn al klaar met het onderzoek.
Op dit moment hebben er al meer dan 60 ouders de enquête ingevuld.
Dat is al twee keer zoveel als de vorige keer.
We willen natuurlijk nog meer reacties om een nog eerlijker beeld te krijgen.
Heeft u het nog niet gedaan, geen probleem, u heeft nog twee weken de tijd.
Volgende week versturen we een herinnering.
Ik wens u verder veel leesplezier !!!
Groetjes, Meneer Leon

Goed voorbeeld doet goed volgen
Olympia wil alle kinderen graag een gezonde
leer- en speelomgeving bieden.
Daarom vragen wij u nogmaals niet te roken
in het zicht van de kinderen!
Op het schoolplein mag natuurlijk helemaal niet
gerookt worden. Dank u wel!

Koningsspelen!
Op Vrijdag 12 april is het weer zo ver:
de jaarlijkse Koningspelen!
Dit jaar hebben we geen Koningsontbijt,
maar beginnen we direct met sporten.
Na het sporten lunchen de kinderen op school en daarna wordt de dag
afgesloten in de eigen groep.
De kinderen gaan op 12 april naar school van 8:30 uur tot 14:00 uur.
Dit jaar zullen de Koningsspelen voor groep 3 t/m 8 plaatsvinden op de sportvelden van
voetbalvereniging WDS. In samenwerking met Breda Actief organiseren wij deze dag daar
voor de midden- en bovenbouw.
De Koningsspelen voor groep 1 en 2 vinden plaats op de speelpleinen bij onze school.
We vragen u om uw kind makkelijke, sportieve kleding aan te geven (als het kan in oranje of
rood-wit-blauw) en goede (sport)schoenen waar hij/zij goed op kan rennen.
We hebben er heel veel zin in en gaan er een leuke en sportieve dag van maken!

Avondvierdaagse Haagse Beemden 2019
De avondvierdaagse zal dit jaar plaatsvinden van:
14 tot en met 17 mei 2019
Er is dit jaar alleen de 5 km.
Deelname aan de Avondvierdaagse Haagse Beemden via onze
school kost € 3,00 per persoon (voorinschrijving).
In de week van 15 april zullen de inschrijfformulieren meegaan.
Nadere informatie volgt nog.

Vooraankondiging kledinginzameling
Op woensdag 8 mei wordt er door de oudervereniging weer
textiel en schoenen ingezameld.
Het mooie weer én de meivakantie komen er weer aan.
Dat geeft u mooi de gelegenheid om veel kilo’s
te verzamelen.
Het geld dat daarmee verdiend wordt komt ten
goede aan de kinderen van onze school!

Wij feliciteren :

Woensdag 10 April is weer de jaarlijkse Paasmiddag van JOM!
Kom je ook mee eieren zoeken, de paashaas ontmoeten, eieren verven, schminken
en niet te vergeten springen op het grote springkussen!
Woensdag 10 April bij kinderboerderij De Sik
Van 13:00-15:30 uur
Deelname 1 euro per kind

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op woensdag
15 mei 2019

