Week 15 2017-2018

Belangrijke data
April
09 april
17 april
18 aprl
20 april
20 april
24 april
25 april
27 april
30 april

Ouderkring Onderbouw
IEP-toets 8ste jaars
IEP-toets 8ste jaars
Koningsspelen (ochtend)
Open podium 09.30-10.30 uur (Ouders zijn van harte welkom.)
Medezeggenschapsraad
IEP advies gesprekken ouders en leerlingen
Koningsdag: Versierde fietsen optocht
tot en met 11 mei Mei-Hemelvaart vakantie

16 mei
18 mei
25 mei

Juffen- en meester dag
Combi 8
bootcamp bovenbouw

Mei

Ouder- en kindkring in de onderbouw
Maandagavond 9 april van 17.30 tot 18.30 uur zijn jullie van harte
welkom in de klassen van de onderbouw. De kinderen zullen jullie
laten zien wat ze gemaakt hebben, welke moeilijke opdrachten ze al
kunnen doen. Kortom, ze geven jullie een rondleiding. De kinderen
van groep 3 laten hun werkboekjes zien en leggen bijvoorbeeld uit hoe
we werken met Lijn 3. Het materiaal in de gymzaal zal ook klaar staan
en wie weet kan je kind een kleine demonstratie “touw slingeren”
geven.
Kom dus maandagavond naar school en neem gerust de broertjes en zusjes mee!
Schoolvoetbal
Maandag 9 april trainen de jongensgroep M7 van de Zandberg en Lange Voren samen op ons schoolplein. De
kinderen van Lange Voren komen om 15.15 uur naar ons toe. De kinderen kunnen dan wat trainen voor het
voetballen en kennismaken. Het trainen zal worden begeleid door Cerena Toonen, de grote zus van Ricardo en
Danièla. Het zal duren tot ongeveer 16.15 uur.
Zomaar een gymles.....
We zijn met gym bezig geweest met acrobatiek oefeningen. Daarbij stond samenwerken centraal. Het kostte wat
energie, maar het resultaat was erg leuk.

Buitenlesdag
Dinsdag 10 april is de Nationale Buitenlesdag. Deze dag is het initiatief van Stichting Jantje Beton en het IVN. Buiten
les krijgen is goed voor de leerprestaties en het is ook nog eens leuk ook. Daarom doen wij als school aan deze dag
mee. Elke groep gaat zeker twee keer buiten een activiteit doen. Zo zullen we bijvoorbeeld buiten onze gymlessen
hebben, buiten op de stoep tekenen, een bezoekje brengen aan het bos en buiten een spel spelen. Natuurlijk hopen
we op goed weer.
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Open podium
Tijdens de vrijdag van de Koningsspelen houden we ook weer een Open Podium. Van 9.30 tot 10.30 treden
verschillende kinderen voor ons op met acts, dansjes, liedjes etc. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken.
De kinderen kunnen op school dingen afspreken over hun optreden. Oefenen zal zo veel mogelijk thuis gebeuren.
Pasen
Een kleine foto impressie…..

Heerlijk al die pannenkoeken tijdens de lunch.
De paashaas kwam in de onderbouw zelf de eieren brengen voor het spelletje “eitje tik”

Hier de laatst overgebleven leelringen met een heel ei.
Mae Slot won de uiteindelijk deze schoolwedstrijd.
In de onderbouw deden alle leerlingen enthousiast mee met alle paasspelletjes.
Mede dankzij de hulp van heel veel ouders was het weer een geslaagde dag.
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