NIEUWSBRIEF APRIL 2022
AGENDA

Omdat de kerstloterij al 2 jaar niet heeft plaats kunnen vinden en we maar weinig momenten echt met alle ouders samen
zijn geweest, wil de oudervereniging dit voorjaar daar werk van maken.
In het diepste geheim zijn de voorbereidingen begonnen en moet één en ander nog verder uit gewerkt worden, maar
reserveert u vast donderdag 2 juni in uw agenda! Zo rond het einde van de middag / begin van de avond bent u dan van
harte welkom. Verdere informatie volgt!

Vakantiedagen schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie incl Koningsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 oktober t/m 30 oktober 2022
24 december ‘22 t/m 8 januari ‘23
18 februari t/m 26 februari 2023
vrijdag 7 april 2023
maandag 10 april 2023
22 april t/m 7 mei 2023
18 mei t/m 21 mei 2023
maandag 29 mei 2023
15 juli t/m 27 augustus 2023

Zelftesten
14 Maart zijn de laatste zelftesten voor tot aan de meivakantie meegegeven aan de kinderen. Nu het advies van preventief
testen is vervallen, krijgen wij geen standaard leveringen meer. Het is wel de bedoeling dat u bij klachten bij uw kinderen een
zelftest blijft afnemen. Mocht u na de meivakantie toch een zelftest voor uw kind willen, laat dit dan even weten.

7 april:
studiemiddag v.a. 12 uur
13 april:
paaslunch en eieren
zoeken

14 april:
studiedag LiemersNovum
15 t/m 17 april:
paasweekend
19 t/m 21 april:
toetsen groep 7/8

22 april:
Koningsspelen en start
meivakantie t/m 6 mei

Buitenlokaal: handige handjes gevraagd!

Nieuwtjes

Binnen de kinderMR hebben we gesproken over de mogelijkheden voor een buitenlokaal. Hoewel de kinderen het liefst een
verwarmde plek met overkapping, een stroompunt en wifi zouden zien 😉… zijn we samen toch tot een mooi keuze
gekomen. Er heeft zich ook al een ouder aangediend die een deel wil sponsoren en de oudervereniging denkt met ons mee
op welke manier we het kunnen uitvoeren en bekostigen. Dat vinden we superfijn!
Wij zijn nu op zoek naar een ouder die ervaring heeft met metselwerk en mee kan denken en uitvoeren. Bent of kent u zo
iemand? Graag een seintje naar de leerkracht of mailtje naar: directie.sprankel@liemernsnovum.nl.
De oudervereniging zoekt voor zaterdag 14 mei a.s. vrijwilligers voor het snoeien en het opruimen van het plein. We gaan
aan de slag met de heg, verwijderen van onkruid en schoonmaakwerk. U kunt zich vanaf volgende week aanmelden via
Social Schools!

Verjaardagen in april
Luuk gr 3 /4, Floor gr 7/8, Joep gr 3/ 4, Mylano gr 3/ 4, Britt gr 5/6, Vince gr 3 /4,
Vera gr 7/8 en Luuk gr ½ zijn jarig deze maand! Alvast van 🧡e proficiat!

Informatie koningsdag Aerdt
Leest u nog even de informatie uit de andere bijlage over het feest op 26 en 27 april in Aerdt!

Rond 10 mei zal er een
tevredenheidsonderzoe
k via mail naar u
toegestuurd worden.
Vult u hem ook in?

