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9 april

Verkeersexamen gr. 7

12 april (‘s
ochtends)

Groep 4/5/6 naar De
Kiep
Groep 5 / 6 naar het
monument
Eindtoets
basisonderwijs

12 april (’s middags)
16,17,18 april
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9491 AA Zeijen
tel.: 0592-291476
directie.zeijerhoogte@
stichtingbaasis.nl
www.obsdezeijerhoogte.nl
facebook: Obs De Zeijer Hoogte

17 april

Voetbaltoernooi

17 april

Provinciale
voorleekampioenschappen

18 april

Geraniumactie

19 april t/m 3 mei

Meivakantie

Vrijdag 5 april 2019

Op 4 april hebben de kinderen het theoretische gedeelte
gemaakt en op 9 april gaan ze het praktische examen in
Vries doen.

Groep 8 gaat de jaarlijkse eindtoets voor het
basisonderwijs maken
Van 14.00 uur tot 17.30 uur is er het
schoolvoetbaltoernooi voor de kinderen van groep (4) 5
t/m 8) op het Vako-terrein in Vries
Linde gaat ons vertegenwoordigen in De Schalm in
Assen

Opbrengst Statiegeldflessenactie.
Zoals u weet hebben we de afgelopen weken statiegeldfessen ingezameld voor ondersteuning van het
onderzoek naar de ziekte van Huntington.
Het is een mooi succes geworden.
De kinderen en ouders hebben heel wat flessen verzameld. De Coop in Vries was bereid alle flessen in
ontvangst te nemen.

Wij hebben met elkaar in totaal €189,40 aan statiegeld opgehaald. (Dit is ruim 750 flessen!)
We willen iedereen bedanken die z’n steentje heeft bijgedragen aan dit succes.
Bezoek aan het Rijks Museum in Amsterdam
Op dinsdag 14 mei gaan we met de groepen 4 t/m 8 naar het Rijks Museum in Amsterdam. In het jaar van
Rembrandt krijgen de kinderen in groepen van 15 kinderen een rondleiding van anderhalf uur door het
museum.
We gaan met z’n allen met de bus. We worden tussen twaalf uur en half een verwacht. Hoe laat de bus uit
Zeijen vertrekt is nog niet bekend. We vertrekken om 14.15 uur weer uit Amsterdam.
De kinderen moeten net als een normale schooldag zelf hun eten en drinken mee nemen. Een klein beetje
extra of wat lekkers is deze dag ook toegestaan. Het bezoek aan het museum vanuit Zeijen is een kostbare
aangelegenheid (bus-huur en entree)
Echter wordt de bus aangeboden door het museum en de oudervereniging zorgt voor de entree.
Dit maakt het voor de school mogelijk toch naar Amsterdam te gaan.

Kledingactie
Het is weer bijna zover. Wij gaan weer onze kledingactie houden met Bag2School. Met het inzamelen van
kleding steunt u de oudervereniging van OBS De Zeijer Hoogte en daarmee dus de kind(eren). (Bijvoorbeeld
bezoek aan het Rijks Museum)
De exacte datum is nog niet bekend meer het zal in mei plaats gaan vinden. Wilt u tot die tijd uw oude
(winter)kleding bewaren?
Bij voorbaat hartelijke dank
Geraniumactie
Donderdag 18 april komen wij vanaf 18.00 uur weer langs met geraniums en diverse andere perkplanten.
Ook ontbreekt de potgrond niet.

