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Terugblikken
Op donderdag 12 februari vierden we de JUFFENDAG. Wat was het een geweldig feest. Alle juffen werden in het
zonnetje gezet en werden verwend door leerlingen en ouderraad. Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze
super dag, heel erg bedankt.
Op vrijdag 27 februari ging de dansworkshop voor groep 1 en 2 gelukkig door. Bijna alle kinderen hadden hun
sportschoenen mee naar school gebracht. De jongens en meisjes dansten met een moederpoes en een babypoes,
die samen in een huisje woonden. De leerlingen dansten erg goed en iedereen heeft van dit uurtje dansen genoten.
Het was geweldig leuk.

Nieuws van de Werkgroep “Behoud De Tunnel”
De werkgroep heeft een beroep gedaan op de raad en het college van Kapelle om er alles aan te doen De Tunnel
open te houden. Wellicht heeft u dit nieuws ook vernomen uit de pers. In februari is een brief verzonden aan de
gemeente met verschillende steekhoudende argumenten waarom ze terug moet komen op het voornemen onze
school in 2017 te sluiten. De brief is op de lijst van ingekomen stukken geplaatst bij de gemeente en zal worden
behandeld op de raadsvergadering van 24 maart. U bent allemaal welkom om mee te gaan!!
U kunt de brief downloaden vanaf www.hartvoorschore.nl (onder kopje downloads).
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte en als u nog opmerkingen of vragen heeft, we horen ze graag.
Hartelijke groeten,
Werkgroep Behoud OBS de Tunnel

Nieuws van de Ouderraad
Al vele jaren zorgt de ouderraad dat er ouders zijn die direct na een schoolvakantie van een week of langer alle
kinderen controleren op hoofdluis. Dit werkt erg goed en preventief en in de afgelopen jaren hebben we hiermee al
heel wat problemen voorkomen. We zijn daarom op zoek naar twee nieuwe luizenpluismoeders die de groep wil
versterken. U kunt zich opgeven bij de juf van uw kind of bij Annette Leendertse, voorzitter van de ouderraad.

Nieuws van de schoolleiding
Om alle ouders te laten horen dat leerkrachten, medezeggenschapsraad, schoolleiding en raad van bestuur druk
bezig zijn met plannen voor de komende jaren, willen we een informatieavond organiseren u hierover te informeren.
Graag nodigen we u dan ook uit voor deze informatieavond op maandag 30 maart om 20.00 uur. De avond wordt
gehouden in het lokaal van groep 6-7-8 van onze school.

Feestelijke ouderavond uitgesteld!
In de nieuwsbrief van maart stond dat we een feestelijke ouderavond zouden organiseren op donderdag 2 april
aanstaande. In verband met drukke werkzaamheden van de leerkrachten is besloten om de feestelijke ouderavond
uit te stellen tot de voorlaatste schoolweek. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Website
Onze website is te vinden op www.obsdetunnel.nl We doen ons best om regelmatig foto’s van activiteiten hierop te
plaatsen. Alle belangrijke documenten, zoals de schoolgids, de nieuwsbrief en aanvraagformulieren voor extra verlof
kunt u ook vinden op de website.

Rapporten retour
Graag ontvangen we de rapporten van alle leerlingen ondertekend retour.

Inloopkwartier
Het eerstvolgende inloopkwartier is op maandag 9 maart 2015. U kunt dan samen met uw kind(eren) het werk van
de afgelopen periode bekijken. Op 16 april is er weer een inloopkwartier.

Unicef
Dit schooljaar wordt er iedere maandag gespaard voor Unicef. Uw kind mag dan een klein bedrag meebrengen. Dit
gaat in de grote Unicef-collectebus. De opbrengst van februari was € 22,37. Alle gevers hartelijk dank!!

Recycling
U kunt ons helpen met het inzamelen van lege printercartridges (via uw werk?) en batterijen. Voor al deze zaken
geldt: Goed voor het milieu en goed voor onze school! In de groene doos (in de hal van de school) kunt u uw lege
cartridges en oude mobieltjes kwijt.

Actie Schoenmaatjes
Het volgende bericht ontvingen we van Edukans:
Wat fijn dat de leerlingen van jullie school hebben meegedaan aan de Edukans-actie Schoenmaatjes! Mede dankzij
jullie hebben we meer dan 100.000 kinderen in verre landen blij kunnen maken met schoenendozen vol
schoolspullen en cadeaus.
Benieuwd waar je schoenendoos naartoe is gegaan? De schoenendoos is verzonden naar Albanië. Albanië is een van
de armste landen van Europa - te vergelijken met Peru of Thailand. Heel veel kinderen groeien op zonder vader of
moeder, omdat die vaak ver weg van huis werken om geld te verdienen. Deze kinderen kunnen jullie schoenendozen
goed gebruiken.
Daarom is het zo mooi dat we samen met jullie duizenden kinderen in Albanië een onvergetelijk cadeau konden
geven. Kinderen zoals Punsi: "Ik vond de schoenendoos geweldig! Hij zat vol met mooie dingen, zoals twee autootjes
en een teddybeer.
Kijk nog maar eens op de website van Edukans voor foto’s en meer verhalen van kinderen. Namens Punsi en de
andere kinderen in Albanië: enorm bedankt voor je schoenendoos!

Schoolvakanties schooljaar 2014-2015
Dit schooljaar zijn de vrije weken als volgt gepland:
Goede Vrijdag/2e Paasdag
03-04 t/m 06-04
Meivakantie
27-04 t/m 08-05
Hemelvaartsdag + vrijdag
14-05 + 15-05
2e Pinksterdag
25-05
Zomervakantie
20-07 t/m 28-08

Agenda
09-03 Inloopkwartier
03-04 Paasvakantie tot en met 6 april
16-04 Inloopkwartier
24-04 Sportdag Kapelle
27-04 Meivakantie t/m 08-05
22-06 Schoolreis groep 1 t/m 8

