Nieuwsbrief 8
03-06 april
04 april
06 april
13 april
14 april
17 april
07 april
21 april
24 april t/m
05 mei

Schoolkamp 7-8
Bezoek boerderij 1-2-3
MR vergadering
Paasontbijt en continurooster tot 14 uur
Goede vrijdag (vrij)
Pasen (vrij)
Studiedag (alle kinderen vrij)
Koningsspelen en continurooster tot 14 uur
Meivakantie

Paasfeest.
Op donderdag 13 april vieren we ons Paasfeest. Op deze dag
hebben we doorlopend rooster tot 14:00 uur (we beginnen
gewoon net als anders om 8:30 uur). Tot de pauze is er gewoon
les. Na de pauze, om 10:30 uur begint er een speurtocht door het
dorp. Om 12:00 uur hebben we een heerlijke lunch en daarna
gaan we nog gezellig een uurtje knutselen in de eigen klas. Dit
alles in Paassfeer natuurlijk. Let op: Er is dus geen Paasontbijt. U
kunt uw kind gewoon een pauzehapje en -drankje
meegeven,maar u hoeft dus niet voor de lunch te zorgen. Dat
doen wij. Voor borden, bestek en een eierdopje zorgen wij ook.
Wij hebben er alvast zin in en denken dat het weer
een leuke dag wordt! Met vriendelijke groeten, namens de
Paascommissie, juf Anita, Carmen, Bianca en juf Astrid.

.
Schoolkamp 03-04-05 april 2017
Maandag 3 april vertrekt groep 7-8 met juf Carla, juf Jolanda en juf
Iris naar Oosterhout om 4 fantastische kampdagen te gaan
beleven. Om op de hoogte te blijven van wat wij allemaal
meemaken, kunt u kijken op de Facebookpagina van school. Als
de techniek het toelaat, proberen we hier zo veel mogelijk op te
zetten van wat we allemaal meemaken. We wensen alle
schoolkampers een onvergetelijke week toe.
Inloopochtend
Er is geen inloopochtend op 4 april, hoewel dit wel in de
jaarkalender staat. Het lijkt ons niet zinvol in verband met het
bezoek aan de boerderij van de familie van Schie van groep 1-2-3
en het kamp van groep 7-8. We bieden geen alternatief, omdat we
heel kort geleden op onze Open dag u al gelegenheid hebben
geboden de lessen te bezoeken. Volgend jaar nemen we de
inloopochtend opnieuw op in ons rooster.
Open dag
Het was wederom een gezellige drukte op onze jaarlijkse open
dag en bij de peuterochtend.

Enkele ouders zijn een kijkje in de klas komen nemen. Via de
peuterochtend hebben we echter ook een aantal nieuwe ouders
mogen verwelkomen die in de toekomst graag hun kind bij ons
op school willen. Iedereen die geholpen heeft deze dag tot zo’n
succes te maken willen we hartelijk danken voor hun inzet.
Koningsspelen

Van het team koningsspelen hebben we de volgende brief
ontvangen met het verzoek deze te plaatsen in de nieuwsbrief. Dat
doen we graag.
Beste ouders,
Op vrijdag 21 april van 8.30 uur tot 14.00 uur vinden de
Koningsspelen plaats.
Om deze dag succesvol te laten verlopen, hebben wij hulp nodig
van een groot aantal ouders. Wilt u ons komen helpen?
U kunt kiezen uit:
- Pannenkoeken bakken (u krijgt van ons een pak mix, de
pannenkoeken kunnen op de dag zelf gebracht worden).
- Groeps/spel begeleider groep 1-2-3 (groep 1-2-3 zal net als
vorig jaar een aantal spellen spelen en hier begeleidt u dan een
groepje bij).
- Groepsbegeider groep 4 t/m 8 (groep 4t/m 8 zal verschillende
sporten beoefenen, u gaat met een groepje mee naar deze
sporten toe).
U kunt zich opgeven bij juf Anita of juf Iris. U zult dat later van ons
de juiste informatie ontvangen over uw keuze.
Bij voorbaat dank,
Het team van de Koningsspelen: Chantal, Renee, Saskia, juf
Anita en juf Iris
Kom in de kas
Ook van de Speelparasol hebben we een verzoek tot plaatsing
ontvangen en ook deze brief plaatsen we graag.
Op 1 april is het weer zover, boeren en tuinders in het hele land
zetten de deuren open tijdens Kom in de Kas. De Speelparasol is
er ook weer bij, met een leuke voorstelling voor kinderen vanaf 3
jaar. Wij zijn op het bedrijf van de familie Biesheuvel aan de
Schuddebeursedijk 9a in Simonshaven. Op dit akkerbouwbedrijf
is van alles te zien en te doen, om 11:00 en 13:00 is er een
voorstelling. Rik Rikken speelt Geitje blij, over een bezoek aan
de kinderboerderij, waar van alles gebeurt als er een geitje wordt
geboren. De voorstelling is gebaseerd op het boek “We hebben
er een Geitje bij” van Marjet Huiberts. Er zijn weer bijzondere
ontmoetingen, mooie poppen, liedjes, bizarre invallen, een
goocheltruc en nog meer moois. Door de samenwerking met
Kom in de Kas is de entree maar 3 euro per persoon! Tot ziens bij
de Speelparasol!
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Project kunst
Maandag 27 maart zijn we gestart met het project kunst. De
leerlingen moesten in het speelkokaal raden welke kunstenaars
aan het werk waren. Groep 1/2/3 gaat aan de slag met Piet
Mondriaan, groep 4/5/6 met Vincent van Gogh en groep 7/8 met Andy
Warhol. Dinsdag 11 april is de laatste dag met een kijkavond van
18.30 tot 19.30 uur waarbij ouders en leerlingen de werkstukken
kunnen komen bewonderen.

Aanwezigheid directeur
De directeur is op woensdag 5 april, vrijdag 7, dinsdag 11 en
woensdag 19 april op school aanwezig.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 april

Leerlingen van groep 4,5,6 hebben een groepswerkstuk gemaakt
voor de Kinder-Kunst-Wedstrijd. Iedereen is uitgenodigd voor de
opening op zondag 2 april om 16.00 uur in de RAR-galerie te
Spijkenisse. Tijdens de opening worden de winnaars
bekendgemaakt. De expositie is van 2 t/m 15 april.
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