29 maart 2019
Activiteitenoverzicht
April 2019
8 april
10 april
11 april
12 april
15 april

Zwemmen groep 5
Groep 1-2 c en b bezoek bibliotheek
MR
Groep 8 Bosbeek: kruisgang
Zwemmen groep 4

Groep 3 voorstelling: Pi-pa-piraat
16 april
17 april
18 april
18 april
19 april
22 april-5 mei
Mei 2019 (wordt nog verder aangevuld)
6 mei
9 mei
13 mei
14 mei
15 mei
20 mei
28 juni

Inloopochtend groep 1-7, 8 niet
Groep 1-2 a en d bezoek bibliotheek
Paasontbijt
8.30 uur: Voor ouders op het plein ‘de Barista’
Goede vrijdag  de leerlingen zijn vrij
Meivakantie
Zwemmen groep 4
Oorlogsgeheimen groep 8 13.00 uur in de Luifel
Zwemmen groep 5
schoolreisje groep 3-6
Corrie ten Boom 8a en 8b
schoolreisje groep 7

Wist u dat…….

Afgelopen zaterdag 7 energieke ouders van groep 1-3 en een aantal kinderen hard gewerkt hebben
om het plein schoon te vegen. Het ziet er echt op zijn Paasbest uit! Dank aan Theo, Ingmar, Kim, Jelle,
Thomas en de vaders van Bobbie en Casper. Wat hebben de kinderen deze week heerlijk gespeeld op
het schone plein. Ook onze schoonmaakploeg was blij omdat er veel minder aarde werd ingelopen.
De toestemmingsformulieren van Wis Collect binnenstromen…. Mocht u het formulier nog niet
hebben ingeleverd, wilt u het dan alsnog doen?

Personeel
Dank aan Sandra en Rob vanuit onze eigen invalpool en Daisy vanuit de invalpool van JongLeren voor
het invallen. Ook tal van eigen collega’s hebben bijgedragen aan de opvang van de groepen. Helaas
konden wij vandaag geen oplossing vinden voor groep 8a en is deze groep vandaag thuis geweest.

Inloop dinsdag 16 april: Ouder Kanjerles
De inloop van 16 april heeft een ander tintje dan normaal. In de groepen 1 t/m 7 (behalve groep 7A
want die is naar de gym), wordt er een Kanjerles gegeven waarbij de ouders aanwezig mogen zijn.
Het is de bedoeling dat u om 8.30u in de groep bent en daar ook ongeveer een half uurtje blijft. Als u
meerdere kinderen op school heeft, dan kunt u 1 groep uitkiezen waarbij u aanwezig bent. Het zou te
veel storen als er in en uit gelopen wordt.
Het zal een leuk, zinvol moment worden waarbij we samen vooral veel plezier gaan beleven.

Groep 7 a en b museum Boerhaave, thema gezondheid en ziekte

Pasen en Barista op het plein voor ouders
Op donderdag 18 april vieren wij het Paasfeest op school. Dit doen wij o.a. door middel van een
feestelijk Paasontbijt met de gehele school.
Voor de groepen 1 en 2 worden de ontbijtjes geregeld. Voor de groepen 3 t/m 8 is het de bedoeling
in het kader van ‘saamhorigheid’ dat de kinderen een ontbijtje voor elkaar klaar maken.
Om te zorgen dat de kinderen ook echt iets krijgen dat ze lusten (en ook om het gelijk te houden qua
hoeveelheid), worden er invullijsten aan de kinderen uitgedeeld. Hier kunnen ze op aanvinken of ze
een broodje kaas als ontbijt willen of wellicht liever een broodje met een gekookt eitje o.i.d.
Wij zorgen voor drinken op school.
Als deze ontbijtbriefjes zijn ingevuld, worden ze onder de kinderen uitgedeeld. De bedoeling is dat
het ontbijtje in een doosje naar school wordt meegenomen op donderdagochtend 18 april. We
vragen aan ieder kind om zelf voor dit doosje te zorgen en dit thuis leuk versieren. Hierin kan uw kind
het ontbijt voor de ander inleggen. Op school worden verschillende ideeën aangedragen om het
doosje te kunnen versieren.
Voor de kinderen met een allergieën is het raadzaam om dit even met de leerkracht kort te sluiten.
In de groepen 3 t/m 8 komen drie verschillende sprekers om het Paasverhaal op een interactieve
wijze te vertellen. In groep 3 en 4 komt Coosje Verkerk. In groep 6 en 7 komt Pieter Terpstra en in
groep 5 en 8 komt Lars Grijsen. In de kleutergroepen behandelen de leerkrachten zelf het
Paasverhaal.
BARISTA OP T SCHOOLPLEIN 18 april.
Op de ochtend van het paasontbijt komt een barista lekkere koffie maken op t plein! Je kan je cappu
ook meenemen, maar even blijven hangen is natuurlijk gezelliger. Latte/cappuccino €2,50,
koffie/thee €2,00, liefst met PIN betalen.
Bij slecht weer gaat het niet door.
We zoeken nog sponsors voor de aanbetaling. Doe je mee? Neem dan even contact op met Nienke
Leuftink T:06-1888 8011.

Pauzes
De ballen die gebruikt worden tijdens de pauzes zijn de ballen van school en van Les Petits. Andere
ballen zijn niet toegestaan omdat die vaak te hard zijn er als ongeleide projectielen tegen kinderen
aan kunnen komen.

Jarigen van deze week

In verband met privacy vermelden we alleen de voornamen van de leerlingen

Naomi

07-04-2013

2C

Philip

07-04-2012

3B

Lotte

09-04-2009

6B

Feline

10-04-2012

3A

Okke

11-04-2011

4B

Isabelle

11-04-2014

1B

Lars

12-04-2011

4B

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Digitale schoolbord

