Nieuwsbrief april
Agenda:
7 t/m 24 april Entreetoets groep 7
08-04 afsluiting project vakantie
09-04 Roostervrije dag (alle kinderen vrij)
11-04 theoretisch verkeersexamen groep 7
14-04 Mr vergadering 19.45 uur
16-04 +ochtend
18-04 Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
21-04 Pasen
25-04 Koningsspelen en continurooster (tot 14.00 uur)
28-04 t/m 09-05 Meivakantie
16-05 theatervoorstelling ‘Oorlogsgeheimen’ groep 7/8
23-05 praktisch verkeersexamen groep 7
Kom in de kas
Op 5 april bij de Speelparasol in samenwerking met Kom in de
Kas speelt er bij de firma Dick Klok, Drieëndijk 1a Heenvliet om
11u en 14u de voorstelling Nest door Krijt voor kinderen vanaf 3
jaar. Nest gaat over de vogels Ooi en Vaar. Ooi en Vaar werken al
jaren in hun dierenbezorgservice. Zij bezorgen elk jong dier bij de
juiste ouders. Tot er op een dag een dier bij hen belandt, dat ze
nog nooit hebben gezien. Het huilt, kraait en heeft een luier om.
Het lust geen wormen en vliegen kan het al helemaal niet. Voor
Ooi en Vaar maakt dat niets uit. Ze vormen met hun nieuwe
aanwinst een warm nest. Maar dan melden de echte ouders zich.
Waar blijft hun kind? Nest is een grappige en ontroerende
voorstelling over dieren, families, bezit en afscheid nemen.
Toegang kost € 3,- p.p.! www.speelparasol.nl

Koningsspelen
Wij beginnen op 25 april op school met een ontbijtje. Na 9 uur
vertrekken we dan met zijn allen naar het voetbalveld. Hier gaat de
onderbouw allemaal leuke spelletjes doen rondom het thema
prinsen en prinsessen en de bovenbouw gaat flink sporten. Na
alle bezigheden hebben we natuurlijk wel weer trek gekregen en
gaan we lekker aan de pannenkoeken. ’s Middags heeft de
bovenbouw een heus slagbal toernooi en de onderbouw gaat
weer verder met de spelletjes. Om 2 uur kunnen de kinderen
opgehaald worden bij het voetbalveld en lekker gaan genieten van
twee weken vakantie. Wilt u komen helpen? Geeft u zich dan op
d.m.v. de eerder verstuurde mail. U bent natuurlijk van harte
welkom om de kinderen te komen aanmoedigen
Op bezoek bij de boerderij
Woensdagmorgen 2 april troffen de groepen 1 t/m 4 het wel heel
erg goed met het mooie weer! Ze waren deze ochtend
uitgenodigd door de familie van Schie om op hun boerderij te
komen kijken. De koeien en de stier werden door de kinderen
volop voorzien van vers hooi! De grote koppen maakten wel indruk
op sommige kinderen, maar toch werd er geaaid.

De stal met de schapen en lammetjes waren duidelijk favoriet bij
de meeste kinderen, er was zelfs een lammetje dat de avond
ervoor geboren was! De konijnen die in dezelfde wei rondliepen
als waar de trampoline stond, lieten zich aaien en ook de pony's
kwamen even nieuwsgierig kijken bij het hek wat al die kinderen
kwamen doen. Op de neergelegde strobalen konden de kinderen
hun pauzehapje opeten in de zon. Alle ouders die geholpen
hebben willen we bedanken voor de hulp. Het was weer een
leuke ochtend waar jong en oud genoten heeft van de boerderij!
School project
Als afsluiting van ons vakantieproject hebben we een bingo en
disco georganiseerd van half 7 tot half 8 op 8 april . De bingo vindt
plaats in het lokaal van de groep 7/8 en de disco in het
speellokaal. Ouders zijn ook van harte welkom bij de bingo .De
kosten voor de bingo zijn 50 eurocent per ronde. Disco is gratis.
Paasfeest
Op donderdagmiddag 17 april vieren we op school het paasfeest.
Het begint om 13:30 uur met een speurtocht naar de paashaas.
We hopen hem ook dit jaar weer te zien. Terwijl er door 5 groepjes
de speurtocht gelopen wordt, wordt er door de andere groepjes
iets leuks op school gemaakt. Na een half uur wisselen we dit
om. We sluiten af met een high tea met lekkere hapjes vanaf
14.30u in de eigen groep. De kinderen mogen vanaf dinsdag 15
april een kopje/beker, bordje meenemen voorzien van een naam,
in een tas. Let op:‘s ochtends is er gewoon school en dit jaar is er
geen paasontbijt. Er is geen continu rooster dus de school begint
om 13.30u De kinderen zijn vanaf 15.30u vrij.

Theatervoorstelling ‘Oorlogsgeheimen’
Groep 7/8 bezoekt op 16 mei de theatervoorstelling
‘Oorlogsgeheimen’.
Het is 1943. Het dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door
de Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden dit in het
begin wel spannend. Maar langzaam maar zeker komen de
kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot de ergste
dingen. De volwassenen proberen zoveel mogelijk voor hen
geheim te houden. Op een dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij zelf
ook een groot geheim heeft…..
Oorlogsgeheimen is een aangrijpende muziektheatervoorstelling
over geheimen, vriendschap en oorlog. De thema’s, jonge
spelers en het spannende verhaal over leeftijdgenoten zullen de
leerlingen zeker aanspreken. We informeren betrokkenen hier
verder over via de mail.
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