Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt nummer 8 van de St. Thomasluiden. Wij
wensen u veel leesplezier toe.

De agenda voor de maand april:
Woensdag 12 april: Dodenherdenking groep 8
Donderdag 13 april: Witte donderdagviering
Vrijdag 14 april: Goede vrijdag (kinderen vrij)
Maandag 17 april: Tweede Paasdag (kinderen vrij)
Dinsdag 18 en woensdag 19 april: Eindtoets groep 8
Vrijdag 21 april: Koningsspelen
Zaterdag 22 april t/m 30 april: Meivakantie

De volgende Sint Thomasluiden
verschijnt 21 april
Welkom
De volgende leerlingen komen in de maand april bij ons
op school.
 Evan Faber
 Julian Hiddink
 Arjen Rijpstra
Wij wensen Evan, Julian en Arjen heel veel plezier toe in
hun nieuwe groep. We hopen dat ze al snel veel
vriendjes en vriendinnetjes om zich heen treffen.

De schoolreisjes; actie gevraagd!!!
Aan het einde van het schooljaar gaan de kinderen weer
op schoolreisje. De voorbereidingen zijn al in volle gang.
U begrijpt dat dit allemaal bekostigd moet worden. U
helpt ons enorm als u het bedrag voor de schoolreisjes
nu al aan ons overmaakt. Wij moeten de zaken namelijk
voorfinancieren.

De bijdragen zijn als volgt vastgesteld:
De kinderen van 1,2 betalen
De kinderen van 3,4 en 5 betalen
De kinderen van 6 en 7 betalen
De kinderen van 8 betalen
(incl. slotavond)

€ 15,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 75,00

Zou u het geld willen overmaken op
NL22RABO 0135902770 t.n.v. Ouderraad St.
Thomasschool, o.v.v. schoolreisje….(naam van uw
kind(eren)).

73ste Avondvierdaagse van maandag 29 mei
t/m donderdag 1 juni
De kinderen kunnen zich weer opgeven voor de
avondvierdaagse! Ook dit jaar kunnen ze er voor kiezen
om de 10 km, de 5 km of om een dag mee te lopen.
Opgeven kan via de brief die afgelopen week is
meegegaan. Lever daarvoor in een gesloten envelop de
antwoordstrook samen met de 7 euro in bij de eigen
groepsleerkracht.
Opgeven kan t/m donderdag 6 april!!

DNALWD2018

Vooraankondiging volgend Oudercafé

Op 9 mei a.s. starten wij het school brede project met dit
jaar als thema “Het DNA van Leeuwarden”. Dit is ook
een onderdeel van het Kunstmenu waaraan wij als
school meedoen. Onder begeleiding van onze
cultuurcoach juf Misja mogen alle kinderen van de St.
Thomasschool hun eigen buisje vullen met hun verhaal.
Wij zullen u voor het begin van het project d.m.v. een
brief verder informeren over de inhoud. Maar u kunt nu
op de site www.dnalwd2018.nl al enige informatie
vinden. Wanneer we uw hulp nodig mochten hebben,
hoort u dat ook van ons.

Het laatste oudercafé is nog maar net achter de rug,
maar de volgende datum staat alweer gepland, te weten
op maandagavond 12 juni.

Namens de projectgroep, groeten van juf Mieky

Bij u thuis geen inspiratie voor verjaardag en
cadeautjes?

Deze keer zal de avond onder leiding staan van
ergotherapeut Angela Rozema in samenwerking met
Spellekijn Speelgoedwinkel.
Een INSPIRATIE-AVOND over Spel, spellen en spelen!
Heeft u ook ongebruikt speelgoed in huis?

Hoort u regelmatig:
- ja maar, hij speelt vals….
- Ik verveel me….
- Ik heb niets om mee te spelen….
- Het is gewoon niet eerlijk…
Kom dan op 12 juni 2017 om 19.15 uur
Opgeven voor deze bijeenkomst? Dat kan tzt op de
inschrijvingslijst bij het lokaal van je kind of via het
volgende email adres: thomasoudercafe@gmail.com.
Team Oudercafé
Voor een goed gesprek over opvoeden vanuit de
eigenWIJSheid van ouders

