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Wat staat er in maart 2017 op het programma:
Maart:
 7 maart:
 10 maart:
 13 maart:
 15 maart:
 16 maart:
 17 maart:
 20 maart:
 21 maart:
 22 maart:
 24 maart:
 24 maart:
 29 maart:
 30 maart:
 31 maart:

Start thema water
NL Doet
Bovenbouw op de fiets naar Hoogwatergeul Wapenveld
Kleivisjes workshop onderbouw
Onderbouw voorstelling: Wat is er mis met mijn vis
Bovenbouw (fiets) naar watertoren Deventer
Gastles Vitens voor alle kinderen
Bovenbouw voorstelling: Hieronymus Haakmat
Bieb
Geen gym
Thema-avond afsluiting in Den Nul infocentrum
Geen maandsluiting bovenbouw, is verplaatst naar 10 mei
Koffieuurtje Claudia 8:30-9:00
Studiemiddag, alle leerlingen 12:00 vrij

Van Rita:
Na een superleuke juffendag en een heerlijke vakantie zijn we weer met frisse moed
begonnen.
Dank aan alle kinderen en ouders, die de juffendag voor ons zo fijn hebben gemaakt.
Ook dank aan de ouders die zo attent waren om al ons oude papier weer uit de schuur te
halen. En ….. een bijzonder bedankje voor Ineke, die er toch altijd maar weer is in de
vakanties als er iets geregeld moet worden of als de brievenbus geleegd moet worden.
Een SUPERbuuf!!!!!
Dienke is nog steeds niet opgeknapt. Ook is er geen vervanging te regelen. Dat betekent dat
er de komende tijd geen godsdienstlessen zullen zijn op de donderdagen. U hoort het
wanneer ze weer beter is.
Morgen, 10-3, komen er 15 leerlingen van de Capellenborg uit Wijhe op school. Zij zullen in
het kader van NL DOET een aantal klussen op school gaan doen. Via het Oranjefonds
hebben we subsidie gekregen om materialen te kopen.
De leerlingen zullen de bruine houten muur in de grondverf zetten, ze gaan wat planten in de
tuin zetten en ze zullen een picknicktafel in elkaar zetten en beitsen, zodat we in de zomer af
en toe buiten kunnen werken of eten. Fijn dat er zoveel leerlingen voor onze school hebben
gekozen. We zijn benieuwd naar het resultaat.
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Denkt u aan de presentatie van “de Veldtocht” op vrijdag 24 maart in het infocentrum in Den
Nul? 1(Zie informatieboekje)
Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
-

-

-

We zijn weer begonnen !!!!! Maar wel even weer wennen aan lesjes, naar elkaar
luisteren en spelen met zijn allen. Een dagje moe en dan…….aan de slag maar weer.
De toetsen zijn allemaal geweest en Caroline en Rita zijn superblij met ons.
Ook jullie, papa’s en mama’s, zijn vast erg trots op ons.
Sommigen van ons mochten mee naar de ouder- kindgesprekken. Dat was goed,
want: “We vinden het gewoon leuk, omdat het over ons gaat. Je hoort wat er heel
goed gaat, want I+ dat is het beste. En het kletsen is leuk”, aldus Mathijs en Bram.
“Nu worden we zeker de beroemdste kinderen van de hele school”, zegt Bram. Nou,
dat waren ze al zo’n beetje…….. :)
Er zijn weer enkele nieuwe peutertjes wezen kijken op de peuteropvang.
Welkom en veel plezier bij ons!!!!
Het thema “sprookjes” is voor de vakantie afgesloten. Het prachtige kasteel in de hal
is weer gesloopt  .Maar….
Op naar het nieuwe thema: “water en de IJssel”.
En wat was het moeilijk om een manier te bedenken om water mee te nemen in een
emmer met gaatjes. Natuurlijk is er plakband, maar ja, dat laat los als je er water
indoet. Gelukkig heeft ook de bovenbouw meegedacht en zij kunnen ons misschien
ook nog een keertje helpen.
Binnenkort: voorstelling: “wat is er mis met mijn vis” en er komt iemand op school een
workshop geven over werken met rivierklei. Het lijkt ons allemaal superspannend!!!!
Verder hebben we nagedacht over de afloop van een filmpje van Hieronymus
Haakmat, die zit te vissen aan de IJssel en die iets heel zwaars uit de IJssel vist…….
Jullie horen en zien daar ongetwijfeld binnenkort meer over!!!!!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
-

-

-

-

Ook wij zijn weer begonnen!!!! Eerst de uitreiking van afgelopen periode. Susan had
de meeste punten gehaald en Tristan had zichzelf het beste verbeterd in punten.
Applausje voor deze 2 toppers. We hebben ook direct een nieuw doel gesteld. We
gaan voor de 7850 punten. Als we dit halen willen we graag een feestje na schooltijd
houden op woensdagmiddag, met kaasfondue, een leuke film en muziek! Gezien
onderstaande punten wordt dit nog best een uitdaging, want er gaat aardig wat tijd in
andere activiteiten zitten!!
We gaan namelijk met het thema water allerlei leuke activiteiten doen! We zijn
begonnen met kunstzinnige klimaatschilderingen. Zonder te weten van elkaar welk
klimaat je moest uitbeelden, gingen we aan de slag en daarna hebben we van elkaar
geraden welk klimaat het moest zijn. Vervolgens hebben we allerlei vragen bedacht
over het klimaat, hieronder het resultaat:
Samet met de Holsthoek
gaan we naar de
Hoogwatergeul in
Wapenveld, naar de RWZI
in Deventer, naar een
voorstelling in Den Nul
en komt er iemand op
school vertellen over Vitens.
De Eindcito voor groep 8
en de Entreetoets voor groep 7
komen er ook al snel aan!
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En dan natuurlijk de jarigen:
In maart zijn jarig:
-

16 maart:
18 maart:
19 maart:

Gertien (van de peuters)
Jurre Deunk
Justin Eijerkamp

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!
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