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Voorjaarsvakantie
Start project
nieuwsbrief 8
Studiedag (alle kinderen vrij)

De leerkrachten die op woensdag en vrijdag op school zijn, geven
het goede voorbeeld en doen mee.
We rennen / wandelen rondjes over het schoolplein gedurende
10 min. We wensen iedereen alvast veel succes toe.

Gym
Er gebeuren leuke dingen op school. Zo bedachten leerlingen van
groep 6 een heel leuke gymles. In overleg met juf Carla hebben
ze een prima les in elkaar gezet en ook gezorgd dat de les
uitgevoerd werd. Hieronder een verslag van de makers:
Verslag gymles
Groep 6 heeft dinsdag 21 febr. een gymles gemaakt. Iedereen
was onder de indruk van de les. Het ging echt heel goed. Vooral
tikkertje in het donker ging goed. we hadden ook de ringen, een
ballenspel en het spel kat en muis.
Geschreven en gemaakt door: Madelotte, Pelle, Ryan, Tom.

Projectweken
Op 27 maart starten onze projectweken. Het project heeft dit jaar
als thema ‘Kunst’.
Het project start op maandag 27 maart voor de leerlingen om 8.30
uur in het speellokaal. Na een gezamenlijke inleiding krijgen de
leerlingen te horen over welke kunstenaar per groep gewerkt gaat
worden.
Dinsdag 11 april is de laatste dag van het kunstproject en een
kijkavond voor de ouders van 18.30- 19.30 uur om de
kunstwerken te komen bewonderen. Zet die datum alvast in uw
agenda a.u.b..
Aanwezigheid directeur
De directeur is op dinsdag 7, maandag 13, dinsdag 21 en
donderdag 30 maart op school aanwezig.

Een gezonde geest in een gezond lichaam
We blijven nog even op de sportieve toer. Vanuit de leerlingenraad
is het idee omarmd om met de school te gaan starten met de
Daily Mile. Het is een heel eenvoudig, maar effectief concept dat
toegepast kan worden op elke basisschool of peuterspeelzaal.
De impact kan enorm zijn – niet alleen de conditie van de
kinderen verbetert, maar ook hun concentratieniveau, stemming,
gedrag en algehele welzijn gaan vooruit. Het is de bedoeling dat
elk kind iedere dag 15 minuten (hard)loopt.
Onze Daily Mile zal na de voorjaarsvakantie op ‘eigen wijze’ van
start gaan t/m de meivakantie. De leerlingen raad heeft bedacht
dat we niet iedere dag lopen. Bij ons gaat het plaatsvinden op de
volgende dagen:
- woensdag om 10.15 uur
- vrijdag om 14.30 uur

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 maart
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