NIEUWSBRIEF 21 april 2022
Agenda
22-04
Koningsspelen (vanaf 12:00 u vrij)
25-04/06-05 Meivakantie
04-05
Dodenherdenking - groep 8
09-05
OR-vergadering
11-05Bestuursvergadering
18-05
Studiedag, kinderen vrij
23-05
Klusavond
26/27-05
Hemelvaartweekend

Let op! Let op!

Er is een wijziging in het programma van de Koningsspelen. Wij
verwachten morgen de kinderen
om uiterlijk 8:30 uur op school
i.p.v. in de tent, zoals wij eerder vermeld hebben.

Schoolvoetbal

Alle wedstrijden van het Louwinus Maas schoolvoetbaltoernooi in Geldermalsen zijn gespeeld. Onze
school heeft met 4 teams meegedaan. Hieronder
leest u de resultaten.

6 april - jongens en meisjes groep 7 en 8
Lingelaar 1

poule B

2e plaats

13 april - jongens en meisjes groep 5/6
Lingelaar 1/2

poule C

1e plaats

20 april - jongens en meisjes groep 3/4
Lingelaar 1
Lingelaar 2

poule B
poule D

4e plaats
3e plaats

Klusavond

Maandag 23 mei a.s. is er een Klusavond. Er zijn weer heel diverse klusjes, waarbij we uw hulp goed kunnen
gebruiken. Vele handen maken licht
werk, dus komt u ook!? We starten om
19:00 uur. Wilt u via ellenindeneng@hotmail.com laten
weten dat u komt helpen?

Tentviering zondag 24 april

Zondagmorgen 24 april zijn de kerkdeuren van de kerken in Beesd gesloten, maar de tent op het Dorpsplein
staat uitnodigend open. Na twee jaar is het weer mogelijk om samen een Dorpsviering te houden.
Het thema van de dienst aan het begin van de feestweek is: Over de brug komen……..
Het is een dienst voor jong en oud.
Voorganger is mevr. Ellen-Maria Spijkerman samen
met enkele gemeenteleden. Muzikale medewerking
van Harmonie Concordia o.l.v. Theo Bindels.
Voor de jongeren is er een leuke verwerking van het
thema om de verbinding te maken.
Na de dienst staat de koffie, thee en fris met wat lekkers voor u klaar.
Allen van harte welkom!!!

Jarigen mei

Zoey van Bekkum
Lucia Beverloo
Noud van de Water
Bram van Niejenhuis
Lizz van der Burg
Jens Heijsteeg
Isabella Verstegen
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Schoolfruit wordt Gruitendagen!!!

Deze week hebben wij voor het laatst gratis groente
en fruit gegeten. Na de meivakantie gaat ons eigen
schoolfruit/groentebeleid
‘Gruitendagen’ in. De woensdag is een verplichte Gruitendag = groente of fruit. Voor
donderdag en vrijdag geven
wij het advies groente en/of
fruit mee te geven. Tijdens de
ochtendpauze op woensdag
(en het liefst ook op donderdag en vrijdag) brengen de
kinderen alleen groente en/of fruit en drinken mee.
Het gruitenhapje wordt niet aangevuld met koek of
Bijlagen:
iets dergelijks.
 29 april SVB sportmiddag - aanmelden verplicht
 13 mei PJB - Jumpsquare

Gefeliciteerd!
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