Agenda:

Nummer 08: 2 april 2019

2 april:
Buitenlesdag
3 april:
Koffieuurtje Claudia
4 april:
Schriftelijke verkeersexamen groep 7/8
10 april:
Bieb
11 april:
Studiedag – leerlingen vrij
15-26 april: Entreetoets groep 7
16-17 april: Citotoets groep 8
18 april:
Paaslunch
19 april:
Goede Vrijdag – leerlingen vrij
22 april:
2e Paasdag – leerlingen vrij
29 april – 5 mei: Vakantie

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
Dames en heren,
We nodigen u van harte uit voor ons museum en kunstuitleen. Dit museum is
geopend vanaf dinsdag 2 april, elke werkdag van 8.20 tot 8.40 uur. De
directeuren van dit museum zijn Bart en Noa Bijsterbosch. Zij zullen om de
beurt worden geassisteerd door alle kinderen van groep 1, 2 en 3.
Wilt u kunst lenen, dan kan dat tegen betaling van (nep)geld. U neemt het
werk mee naar huis, hangt het op of zet het neer. We verwachten het werk
een week later weer terug. Natuurlijk kunt u dan weer een ander werk
uitkiezen en lenen.
Mocht u het museum willen bekijken, dan verwachten we van u gepaste
aandacht en rust. Luistert u vooral naar de directeuren. Zij zullen u ook
beantwoorden als er vragen zijn, b.v. over een kunstenaar of eerder
verschenen werk, of hoe de werken gemaakt zijn.
Nogmaals van harte welkom! Bart, Noa en groep 1, 2 en 3.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
In de groepen 5-6-7-8 zijn we weer gestart met de spreekbeurten. Geweldig
om te zien hoe de kinderen dat hebben voorbereid. We hebben al mogen
genieten van powerpresentaties over: Stichting haarwens het doneren van
haar voor kinderen met kanker, over glas en afgelopen vrijdag over alcohol
en drugs. Stuk voor stuk indrukwekkend, informatief en iets waar je over na
gaat denken en wat vragen oproept.
Deze maand is voor de kinderen van groep 7 en 8 het theoretische
verkeersexamen. Wat binnenkort gevolgd wordt door het praktische
verkeersexamen. Naast het werken in de klas spelen we op dit moment graag
trefbal op het plein. Dat is zo leuk dat het na schooltijd vervolgd wordt. De
jongens uit groep 5,6 hebben een heuse tuin aangelegd voor het raam van
de bovenbouw. Er is onkruid gewied, gespit en geharkt en ziet er top uit.
Binnenkort wordt er gezaaid. Laat het voorjaar nu maar komen!

Quote van Ayla:

Verjaardagskalender:
In april is jarig:
11 april:

Juf Lotte
Van harte gefeliciteerd!

En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!

