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Mededelingen vanuit het team.
Helaas gaat de afwezigheid van juffrouw Esther
nog een aantal weken duren. Inmiddels is wel
het gips van haar arm, maar de breuken zijn nog
niet volledig hersteld. Vanaf deze week gaat zij
beginnen met fysiotherapie. De artsen in het
ziekenhuis hebben aangegeven dat het nog
minimaal zes weken gaat duren voor ze haar
klassentaken weer zou kunnen oppakken.
Juffrouw Esther probeert, waar mogelijk,
aanwezig te zijn bij oudergespreken of
teambijeenkomsten.

nog veel meer moois. Ook voor een natje en
droogje is gezorgd. Er is een bar, en u kunt
verschillende hapjes eten. Er is ook weer voor
vertier voor de kinderen gezorgd. Zo is er een
kinderplein waar ze leuke spelletjes kunnen
doen, of zich laten schminken. Groep 8 heeft
ook een prominent plekje. Groep 8 haalt geld
op t.b.v. het schoolkamp.

Juffrouw Anke is inmiddels geopereerd aan haar
amandelen. Langzaam maar zeker kan ze haar
stem weer gaan gebruiken, maar mag deze nog
niet te veel belasten. Zoals het er nu voor staat
gaan we er van uit dat zij vanaf 27 maart haar
klassentaken weer oppakt.
Vanaf 1 april gaat mijnheer René ook starten als
directeur op De Grienden. Op dinsdag en het
tweede gedeelte van de woensdag zal hij
aanwezig zijn op De Schittering. De vrijdag is
een flexibele dag die hij inzet voor zowel De
Schittering als De Grienden. Bovendien is dit
ook de dag waarop hij van zijn bapo mag
genieten. Bij afwezigheid van mijnheer René
kunt u met dringende vragen terecht bij
juffrouw Lieke en als juffrouw Esther terug is
ook bij haar.

Rommelmarkt 2017.
Zaterdag 8 april is het weer de jaarlijkse
rommelmarkt op het terrein van de Schittering.
Vanaf 10 uur kunt u weer komen kijken,
snuffelen en bewonderen.
Er staan weer verschillende kramen waar u uw
hart kunt ophalen. Denkt u hierbij aan
speelgoed, servies, electra, kleding, boeken en

Het gehele bedrag wat opgehaald word, komt
ten goede aan de kinderen op school.
Mede door deze rommelmarkt kunnen we de
jaarlijkse schoolbijdrage laag houden.
Komt dus allen op zaterdag 8 april naar de
Schittering en misschien vindt u wel dat lang
gezochte item.
Om deze dag mogelijk te maken is de hulp
van vrijwilligers onmisbaar. Heeft u op vrijdag
7 april vanaf 16:00 tijd om een handje mee te
helpen om de kramen op te zetten?
Of heeft u op zaterdag 8 april een ochtendje of
middagje tijd om mee te helpen spullen te
verkopen, horen we dit graag.
Om 16:00 is de rommelmarkt afgelopen en
moet het schoolplein weer fris opgeleverd
worden. Ook hier kunnen we nog wat
helpende handjes gebruiken.
Heeft u tijd en zin? Wilt u zich dan opgeven bij
een van de leden van de oudervereniging!

Houd ook de facebook pagina van de
oudervereniging in de gaten. Hier komen
geregeld nieuwtjes en updates op te staan over
de rommelmarkt.
Facebook; OR de Schittering.
We hopen u allen in grote getalen te zien op
zaterdag 8 april.
De oudervereninging.

Kinderclub voor groep 4 t/m 7.
Een leuke start van het weekend op
vrijdagavond 17 maart! Dan is het weer
kinderclub. Jij komt toch ook ?
We beginnen om 18.30 uur en rond 19.45 uur is
het afgelopen. Luisteren naar een Bijbelverhaal,
een liedje zingen en iets moois knutselen, dát
doe je bij de kinderclub! Leiding en meer info.
(ook voor vervoer:) Liesbeth v.d. Hout (tel.
0168-484530) en Diana v.d. Heuvel (tel. 0168484472).
Plaats: De Rank, Pr. Margrietstr.50a
Kosten: Deelname is gratis, er staat een
spaarvarkentje voor de onkosten.

4YOU! Culinaire avond voor kinderen van
groep 8 (en ouder).
Op zaterdagavond 25 maart is er in De Rank een
gezellige avond waarbij de kinderen volop
kunnen experimenteren met het maken van
lekkere hapjes. De avond begint om 18.30 uur
en om half 9 zijn alle ouders en andere
belangstellenden van harte welkom om van al
het lekkers (???) te komen proeven! Om
ongeveer 21.00 uur is het afgelopen. De leiding
op deze avond is in handen van Johan van Strien
en Luuk v.d. Hout die deel uitmaken van het
team van 4YOU! en is bedoeld voor alle
kinderen van 12-15 jaar. W
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Vrijdag 31 maart 2017 verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 12 van het
schooljaar 2016-2017.
In de week van 20 maart t/m 24 maart
staan de ouderavond gepland. U
ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Op vrijdag 24 maart krijgen de
leerlingen hun tweede rapport mee
naar huis.
Op 30 maart is algemene ouderavond.
Aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 8 april rommelmarkt.

