Nieuwsbrief april 2018
Beste ouders/ verzorgers
Het koude weer van de laatste tijd heeft nog niet echt het gevoel gegeven dat de
lente in aantocht is. Toch is het lente, de tijd van nieuw leven, een nieuw begin.
Aankomend weekend is het Pasen, we vieren met dit feest de opstanding van
Jezus Christus uit de dood. Ook dit is een nieuw begin.

Agenda maart:

De kinderen zijn 30 maart, Goede Vrijdag en maandag 2 april, Tweede Paasdag
vrij. Een lekker lang weekend dus.

Agenda april:

Fijne Paasdagen gewenst!

Groep 7
Op vrijdagmiddag 16 maart was het
Pannenkoekendag. Groep 7 is
pannenkoeken gaan bakken bij de
kinderboerderij Molenweide. De klas
werd in vier groepen verdeeld.
Er werden verstandelijk beperkte
mensen opgehaald, tafels gedekt en
versierd en natuurlijk pannenkoeken
gebakken. Het was heel gezellig.

Bij het ophalen van de geestelijk
beperkte mensen kregen we een
rondleiding bij Middin Mosaico. Daar
zagen we hoe ze tassen en toilettasjes
weven van oude plastic tassen en
oude videobanden. Deze tassen kun
je kopen bij Albert Heijn Zoetermeer.

vr 30 Goede vrijdag, alle
leerlingen vrij!

ma 2 Tweede Paasdag, alle
leerlingen vrij!
Wo 4 Koffieochtend
ma16 t/m do 19 centrale
eindtoets/entreetoets
vr 20 Sportdag/
Koningsspelen
ma 23 t/m do 26 entreetoets
vr 27 Koningsdag, alle
leerlingen vrij.
Begin meivakantie.

Agenda mei:
Ma 21 Tweede Pinksterdag,
Alle leerlingen vrij!

.
In april werken wij uit
Leefstijl aan thema 4:
Iedereen anders,
allemaal gelijk
De volgende
Ontmoetingsregels staan
centraal binnen de school:
Al ben je nog zo kwaad,
zorg dat je je handen
thuis laat.

Groep 3b
In groep 3b zijn we heel blij dat de lente
weer begonnen is.
We hebben het gehad over de bloemen
die gaan groeien en de dieren die
geboren worden.
We hebben tulpen geknutseld en
lentebloemen getekend.
Nu het bijna Pasen is, hebben wij ook
kuikentjes geknutseld.
Het geeft een vrolijk resultaat in de klas.
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GEZOCHT!
Wij sparen oude plastic
tassen en videobanden
voor Middin Mosaico.
Inleveren bij juf Jacqueline
Moeders/vaders die willen
helpen met de
luizencontroles!
Aanmelden kan bij
juf Jacqueline van Wesel.
Alvast bedankt!
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De Grote Rekendag
Op 28 maart hebben we met de hele
school meegedaan aan de Grote
Rekendag. We hebben de Grote
Rekendag met zijn allen geopend op
het schoolplein.
Elke klas had een doos versierd met een
woord erop of een deel van een woord
en al deze dozen samen vormden een
zin: ‘Wij bouwen met elkaar en nu heel
snel omschieten maar!’

Alle groepen hebben gewerkt rondom
het thema ‘De school als pakhuis.’
Bij heel veel opdrachten hadden de
leerlingen niet eens door dat ze aan het
rekenen waren! Het was een gezellige
ochtend.

Drie leerlingen van groep 8 hebben de
toren omgeschoten en dit was het
startsein van de Grote Rekendag.

Stadsboerderij Molenweide
Stadsboerderij Molenweide is geopend
van dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot17.00 uur.

Paasfeest
De hele school stond 29 maart in het teken van het Paasfeest. Iedere klas begon
de dag met een heerlijk Paasontbijt en de kinderen mochten in pyjama op school
komen.
Ook werden er paaseitjes gezocht. Het viel niet altijd mee om ze te vinden.
Natuurlijk hoort bij Pasen ook een Paasviering met het Paasverhaal en hele fijne
liedjes om te zingen. De knutsels die met de klas zijn gemaakt werden ook
geshowd.
In de middag werd er nog gezellig in alle klassen geknutseld.
Al met al een hele gezellige en sfeervolle dag.

Activiteit op Stadsboerderij Molenweide
Woensdag 25 april
14.00-15.30 uur
Kikkers en Vlinders
In het voorjaar leggen alle vogels een
ei. Wist je dat kikkers en vlinders ook
eitjes leggen? Op de boerderij hebben
we een aquarium met rupsen van het
Koolwitje erin. Vandaag gaan we
daar eens goed naar kijken.
Ook gaan we een mooie vlinder
knutselen. Kom je ook?

