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Zaterdag t/m
zondag
Maandag

24-04 t/m Meivakantie
09-05
10-05
Schoolfotograaf

Woensdag

12-05

Grote Rekendag

Donderdag/
vrijdag

13 t/m 14
mei

Hemelvaart

Tijd:
Alle kinderen vrij

Vrije dagen!

SCHOOLFOTOGRAAF
Maandag na de vakantie komt de schoolfotograaf. In verband met het
“bubbelonderwijs” worden er geen foto’s gemaakt van broertjes en zusjes. Hij maakt
individuele foto’s en groepsfoto’s.

GROTE REKENDAG
Op 12 mei is het de Grote Rekendag en gaan wij op ‘rekenreis’!
Op een reis kom je heel wat rekenproblemen tegen. Elke groep zal zich bezig houden
met de problemen die je onderweg tegen kunt komen. Het begint al met: wat neem ik
allemaal mee op reis, past dit in de koffer, hoeveel gaat het wegen, té zwaar "Oei wat
nu?". We gaan samen op zoek naar creatieve oplossingen!
De cijfers zullen deze dag over land, over zee, door de lucht en door de Ommelander
vliegen!
Goede reis allemaal!

VERHUIZEN
Inmiddels hebben we bezoek gebracht aan onze tijdelijke school in het oude
Lorentzgebouw aan de Groningensingel (nummer 1245). We zijn blij verrast met de
ruimte die we daar kunnen betrekken. Het is fris en licht. Hier en daar wordt het
aangepast zodat het klaar is om daar na de vakantie te kunnen starten. Het wordt
een prima plek om (tijdelijk) onderwijs te verzorgen. De BSO, peuterspeelzaal en de
buurschool verhuizen ook mee. De verhuizing komt langzaam in zicht.

DE JARIGEN VAN DEZE WEEK
27-04
28-04
29-04
02-05
02-05
04-05
05-05
05-05

Ariane Zhao
Bullie Brink
Zahra Bhegani
Mina Brink
Lucas Hebinck
Yasmine Ankersmit
Stephania Salman
Isra Yiaar

Gr. 6C
Gr. 5A
Gr. 6B
Gr. 2B
Gr. 7
Gr. 8
Gr. 5B
Gr. 5B

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!

MEIVAKANTIE
Het team van De Ommelander wenst u een fijne meivakantie.
Op 10 mei is iedereen weer welkom op school!

