Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is de nieuwsbrief van maart 2016. Hierin vindt u de volgende onderwerpen:







Paasviering
Babynieuws
Week van de Islam
MR verkiezing
Stichting Jarige Job
Agenda

Pasen op de Müllerpier
Donderdag 24 maart vieren we Pasen op de Müllerpier. Dit begint natuurlijk met het traditionele
Paasontbijt. Dit jaar zal elke leerling voor een klasgenoot het ontbijt verzorgen in een mooi versierde
doos. Iedere leerling vult hiervoor een formulier in met daarop de ontbijtwensen. Het formulier treft u,
wanneer uw kind in groep 1, 2, 3 of 4 zit, bij deze nieuwsbrief. De kinderen van de groepen 5 t/m 8
vullen het formulier zelf op school in. Graag uiterlijk dinsdag 15 maart het ingevulde formulier bij de
leerkracht inleveren. Op woensdag 16 maart krijgt iedere leerling een formulier van een ander kind
mee naar huis, samen met een lege doos. Zo hebben de kinderen een week de tijd om de doos te
versieren en donderdag 24 maart gevuld met een heerlijk ontbijt mee te nemen naar school. We
maken er samen een gezellig paasontbijt van! We willen de ouders vriendelijk verzoeken om de
kinderen te begeleiden bij het versieren van de doos en het maken van het ontbijt. De leerlingen
mogen, zoals gewoonlijk, in hun pyjama naar school komen!
Na het ontbijt zullen de kinderen in verschillende klassen creatief aan de slag gaan en een mooie
paasknutsel maken.
Babynieuws
Het gaat goed met juf Iris en haar zoon Boaz. Half april keert zij terug in groep 4.
Juf Kiomi en juf Suzanne hebben beiden het mooie nieuws verteld dat zij in verwachting zijn! Hun
zwangerschapsverlof start in de zomervakantie. Dit schooljaar zullen zij dus nog gewoon voor de
groepen staan.
Week van de Islam
Jaarlijks wordt er naast de christelijke feestdagen Pasen en Kerstmis ook aandacht besteed aan een
ander geloof of overtuiging. Dit gebeurt tijdens een themaweek.
Deze week staat het islamitische geloof centraal. In ‘het ei’ staat lesmateriaal uitgestald. Iedere groep
gaat daar met de leerkracht naartoe. De kinderen krijgen zo meer informatie over deze godsdienst.

MR verkiezing
De huidige MR is alweer bezig aan het derde jaar van haar zittingsperiode. Dit betekent dat er voor
volgend schooljaar een nieuwe MR gekozen zal worden. De oudergeleding van de huidige MR heeft
aangegeven dat zij zich niet meer verkiesbaar zal stellen.
Wanneer u geïnteresseerd bent om u verkiesbaar te stellen voor de nieuwe MR, wordt u van harte
uitgenodigd dit kenbaar te maken bij de huidige MR. U kunt dit doen door een mail te sturen naar
mr@locatiemullerpier.nl.
Stichting Jarige Job
Tijdens de Müllerpierdag werd er hard gewerkt aan verjaardagsvlaggetjes die vervolgens verkocht
werden. De opbrengst kwam ten goede aan de Stichting Jarige Job.
De opbrengst van de actie was € 320,--! Hierdoor zijn 9 verjaardagsboxen mogelijk gemaakt. De
Stichting Jarige Job en het team danken ieder voor de inzet waardoor dit mooie resultaat behaald
kon worden.

Agenda
11 maart
15 maart
17 maart
25 t/m 28 maart
13 april
19 t/m 21 april
22 april
25 april t/m 6 mei

Rapport mee naar huis
Middag rapportgesprekken
Middag en avond rapportgesprekken
Paasvakantie
Koffieochtend
Eindtoets Cito groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Kijk voor actueel nieuws ook op de school-app of op onze nieuwspagina
van de website www.locatiemullerpier.nl!
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