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NIEUWSBRIEF
Belangrijke data
21-03: Inloopuur van 19.00 tot
20.00u
05-04: Onderbouw vrij
07-04: Klassenfeest bovenbouw
12-04: Lenteontbijt
14-04: Goede vrijdag, wel
school: ouder-kind open podium
14-04: Inleveren kopij nieuwsbrief
17-04: Tweede Paasdag, alle
leerlingen vrij
18-04: Nieuwsbrief 7 verschijnt
18-04: MR-vergadering
18-04 t/m 20-04: CITO-eindtoets
groep 8

Poeziedag
Vlak voor de februarivakantie was de Poeziedag, met als thema “natuur”. Dagenlang zag en hoorde ik gedichten voorbijkomen, kinderen libelle ‘s knutselen, m’n
kantoortje steeds voller worden met decormaterialen, de spanning steeg en mijn
nieuwsgierigheid werd gewekt.
Wat was het een groot succes!! De meest mooie gedichten, soms zelfs zelfgeschreven, werden op bijzondere manieren voorgedragen. Een inspirerende manier
om met poëzie in aanraking te komen en ook best spannend om voor zo’n volle
zaal iets voor te dragen. Toch heeft iedereen het gedaan en ik vond dat heel erg
knap!!! En ook een groot compliment aan de hulpouders, zonder jullie was het niet
gelukt, bedankt allemaal!

Jarig!
De komende weken hebben we
weer vijf jarigen:
31-03: Flora Friedrich
07-04: Friso Drijber
09-04: Xanthe Vermij
16-04: Boet van Beest
18-04: Liv Mulder
Iedereen van harte gefelici-

teerd!
Nieuwe leerling
Aguila Mooij is na de februarivakantie gestart bij ons op
school en wensen hem veel
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Schoolfotograaf
Dinsdag 11 april worden er in de ochtend klassenfoto’s, een teamfoto en een schoolfoto gemaakt. Er worden geen individuele foto’s gemaakt, aangezien bij navraag de
wens van de meeste ouders daar niet lag.

Ringen in de gymzaal
Zoals jullie wellicht al gezien hebben, hebben we sinds de voorjaarsvakantie ringen in de speelzaal. Deze ringen zijn bekostigd door de SML en dus door de
vrijwillige ouderbijdrage van alle ouders. De OB gymt op dinsdag en vrijdag, de
MB op maandag. Zowel de OB als de MB kan gebruik maken van dit ringensysteem. Tevens hebben we een ophangsysteem voor de ladders. Aan de foto’s te
zien zijn de kinderen er iig heel erg blij mee! Ouders, bedankt hiervoor!!!

Tuinspitochtend…
Afgelopen zaterdagochtend was
het tuinspitochtend. Met een opkomst van ongeveer 8 ouders én
kinderen is er behoorlijk wat werk
verricht. Zo is de achtertuin helemaal omgespit, zijn er struiken
gesnoeid, is de zandbak omgeschept en zijn er 2 wilgenbomen
geknot. Alle hulpouder én -kinderen enorm bedankt voor jullie inzet
deze ochtend!

En het afvoeren van de zooi

Overblijven
Beste ouders,
Op dagen dat de kinderen op school eten, wordt er door een team van ouders
tussen de middag pleinwacht gehouden. Eind van het schooljaar gaan we afscheid nemen van 2 ouders die elke week pleinwacht houden. Hierdoor gaan er
gaten vallen in het overblijfrooster.
Ik heb 2 tot 4 nieuwe ouders nodig die deze gaten gaan opvullen. Je kunt elke
week pleinwacht houden, maar eens in de twee weken is ook een mogelijkheid.
Ik hoop op voldoende reactie!! Als er niet genoeg ouders zijn die pleinwacht willen houden, kan dit op deze manier niet meer voort blijven bestaan. Als er dan
van buitenaf tussenschoolse opvang geregeld moet worden, is de consequentie
dat dat véél meer geld gaat kosten voor de ouders.
Het zou daarom heel erg fijn zijn, als er in het nieuwe schooljaar nieuwe ouders ons overblijfteam komen versterken!! Hartelijk dank alvast.
Heb je vragen, kun je mij die gerust stellen!
Groetjes Marieke (overblijfcoordinator, moeder van Anniek en Meike)

Nu zijn we op zoek naar een ouder met een aanhanger die deze
week het tuinafval naar de gemeentewerf zou willen afvoeren.
Waarschijnlijk lukt het niet in één
keer, maar misschien wel in twee
keer?
Welke ouder(s) zou(den) ons hierbij willen helpen??? We horen het
graag, onze dank is groot!!
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Nieuws uit de onderbouw

Gehoord:

Wat hebben we school voor
de vakantie spectaculair
afgesloten: eerst een lesochtend van Kunst Centraal met betrekking tot ‘het
licht’, daarna de poëzie dag
en ook nog ons dino museum’. Wat een ontroering bij
menig volwassene om de
kinderen op het toneel te
zien met een al of niet zelf
gekozen gedicht; heel knap
gedaan!
Inmiddels zijn we 3 weken
verder en zijn we in de onderbouw gestart met een
project over beroepen en
‘wat wil je later worden…’
Te leuk om de kinderen te
horen vertellen wat ze willen worden om de volgende minuut iets totaal anders te willen worden…
De eerste ouders hebben al een en ander verteld over hun beroep. Onder
andere over regels: waarom zijn er regels nodig, hebben we regels, etc. Een
kleine greep uit het arsenaal wil ik jullie niet onthouden.

L naar aanleiding van de lessen
over regels: ‘de gebeente maakt
toch ook regels?’ (gemeente).
Tijdens de lunch hoor ik een gesprekje over ‘kaas’.
S. : ‘ik lust geen kaas, alleen
maar tosti.’
L.: ‘ik lust geen tosti, maar ook
geen kaas…’
V.: ‘ik lust alles!’
S.: ‘juffie, weet je dat ik oorwurmers heb’?
T.: ‘mijn papa gaat vandaag niet
meer groeien, hij is al 43…’
V.: ‘ik ga vanavond uit eten, dan
ga ik Tie Bone eten…’ , ik: ‘ Trex’, V. ‘ja ik vind dat lekker…’

Vraag: ‘hebben jullie thuis ook regels?’ Een voorbeeld van een regel is:
‘Ik mag niet zomaar snoep pakken..’, dat werd herkend door de andere kinderen!
- Dat mag niet omdat je anders veel te veel suiker binnen krijgt
- Van te veel snoepen krijg je zwarte tanden
- Dan eet je niet meer…
- Dan word je misselijk en heeeeeeel dik.
- je groeit niet, etc., etc.
Prachtig te zien hoe de kinderen geboeid zijn en hoe het betreffende kind van
de ouder die op bezoek is, zit te stralen! Kortom weer een heel bijzonder project!
Inge

Onze school is op woensdag een
stemlokaal geweest en dat deze
mensen op het schoolplein hebben gelopen. Zo ook een oudere
meneer:
R.: ‘o een heeeeeel oud meneertje…’ ,
L. kijkt en reageert: ‘ja die is wel
heeel oud….’
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Nieuws uit de middenbouw
De afgelopen weken zijn de kinderen in de middenbouw hard aan het werk geweest. Dat levert iedere dag heel veel nakijkwerk op. Op de dinsdag en de donderdag zijn we gestart met de boek- en krantenbespreking door groep 5 leerlingen. Deze leerlingen presenteren om de beurt en vertellen dan over een boek
of over een artikel uit de krant. Dat levert leuke gesprekken op. Zo hebben we
het gehad over de aantrekkingskracht van plaatjes op verpakkingen. Alle kinderen waren het er wel mee eens dat een pak hagelslag met de Minions erop toch
wel erg aantrekkelijk is.
Voor de vijfde groepers is het best spannend om in je eentje zoiets te presenteren. Gelukkig krijgen ze daarna een enkele tip en heel veel tops te horen. We sluiten zo’n presentatie natuurlijk af met een oorverdovend applaus.
De muzieklessen bestonden de afgelopen weken uit van alles met ritmes en ons lichaam. Daarnaast
hebben de leerlingen een prachtige voorjaarstekening geverfd met de primaire kleuren en hebben ze een vaas met
bloemen geknutseld.
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