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Check gegevens
Nog regelmatig ontdekken wij
dat gegevens in Parnassys niet
meer up to date zijn.
Telefoonnummers zijn
veranderd, huisnummers
bestaan niet meer, maar ook
noodnummers die niet meer
kloppen.
BELANGRIJKE DATUM
13-04 Grote Rekendag
14-04 Paasontbijt
15-04 Goede Vrijdag
17-04 Eerste Paasdag
18-04 Tweede Paasdag
22-04 Koningsspelen

Zouden jullie in Parnassys alle
gegevens willen checken en
veranderingen willen
doorgeven?
Dan hebben wij het systeem
weer kloppend en is iedereen
weer bereikbaar!.
Alvast heel erg bedankt.
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Kunstmuseum
Paasknutsels
Bijlage:
-Maandposter
activiteiten

Paasontbijt
Deze week hebben we in de
groepen de lootjes getrokken.
Alle kinderen hebben hun lootje
van het Paasontbijt mee naar
huis.
Donderdag 14 april nemen de
kinderen het ontbijt voor elkaar
mee naar school, zodat we
gezellig kunnen ontbijten met
elkaar!
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Zwembad De Slenken
Nog een paar weken en het zwembad
gaat weer open.
Een bommetje maken, springen van
de duikplank of glijden van de
glijbaan, het kan allemaal weer vanaf
zaterdagmiddag 30 april.
Zwemdiploma A, B en C halen?
Wij geven op de maandag, woensdag
en zaterdag zwemlessen.
De lessen voor survival diploma
1, 2 en 3 zijn eenmaal in de week.
De kinderen leren extra vaardigheden
zoals een vriendje uit het water
redden, in een boot klimmen en er
weer koprollend uit, etc.

Kunstmuseum
Vrijdag 1 april stonden de deuren open
van museum De Rozebottel.
Er was veel belangstelling. De
prachtige kunststukken van de
leerlingen werden bewonderd en er
werd over gesproken, kunst maakt wat
los! 😊
Ook de veiling werd druk bezocht.
De opbrengst gaat naar een
mozaiekbankje op het schoolplein.
Het was een hele leuke middag en het
was heel fijn om alle mensen weer
eens in de school te mogen
verwelkomen.
Wij hebben dit erg gemist en hebben
zelf ook genoten!

Zeemeerminzwemmen
Leren zwemmen met een vin,
daarna opdrachten in het water om
zo snel mogelijk te leren zwemmen
als een echte zeemeermin. Dit zijn
vijf lessen vanaf de zomervakantie.
Deelnemers moeten in het bezit
zijn van een B diploma.
Opgave/meer informatie:
www.zwembaddeslenken.nl
Ook voor de volwassenen zijn er
leuke activiteiten, zie website.
Tot ziens in ons mooie zwembad!!!
Team De Slenken
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Paasknutsels
Lekker samen knutselen in het
Paasweekend 😊

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”
Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl

Vrolijk Pasen en geniet met en van
elkaar. Pasen is een mooi moment om
te laten weten dat je blij met elkaar
bent. Familie, vrienden en plezier!
Team
Obs De Rozebottel
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