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Beste ouders/ verzorgers,
We hopen dat iedereen een fijn Paasweekend heeft gehad. Wij kijken
terug op een mooie Paasviering, die we afgelopen Witte donderdag
met de kinderen hebben beleefd. Het Paasontbijt in de klassen was
weer smakelijk en gezellig. De maand april staat in het teken van veel
aangename activiteiten. Deze week start het schoolthema
“Middeleeuwen”. In de bijlage treft u de informatie over dit
schoolthema. Op vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. In deze
nieuwsbrief leest u wat we op deze dag gaan doen. Ook vindt u in de
bijlage informatie over het bezoek aan de Poetsbus en leest u over de
lessen schooltennis voor groep 3 t/m 8.
Vooraankondiging: “Drinkwater”
We willen u alvast op de hoogte brengen over het
initiatief “drinkwater” dat vanaf de start van het
volgend schooljaar een plek gaat krijgen binnen onze
school. De kinderen zullen d.m.v. voorlichting en
kennismaking de overgang naar dagelijks drinken van
water op school gaan ervaren. In de eerste schoolweek
wordt het drinkwaterprogramma op school officieel en
feestelijk ingeluid. Alle kinderen ontvangen dan een bidon, die zij
mogen gebruiken om het drinkwater mee te nemen naar school. Op
school zullen de kinderen, vanaf de officiële opening, tussendoor en
tijdens de pauze alleen nog water drinken. In de komende
nieuwsbrieven houden we u hierover op de hoogte.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april a.s. zijn de Koningsspelen. Voor de hele school zijn
er deze dag activiteiten georganiseerd. De groepen 1/2 gaan deze dag
naar speeltuin ’t Span. De ouders hebben hierover al een brief
ontvangen. Voor alleen de kleuters geldt deze dag een continurooster
tot 14:00 uur. De kinderen van groep 3 en 4 gaan van 9:00 uur tot
10:30 uur naar de sporthal van de Hoornse Vaart voor de “Sportinstuif’,
waarbij ze kunnen spelen, klimmen en klauteren in een voor hen
uitgezet spelparcours. De kinderen van groep 5 t/m 8 doen mee met
de Koningzwemspelen in de Hoornse Vaart. Dit is van 9:00 uur tot
11:30 uur. Voor de groepen 3 t/m 8 gelden deze dag de normale
schooltijden. We hebben voor deze ochtend ouders met auto’s nodig
om de kinderen van groep 3, 4 en 5 naar en van naar de Hoornse Vaart
kunnen brengen. De kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan op de fiets. De
leerkrachten en klassenouders zullen de organisatie omtrent de
begeleiding en vervoer op zich nemen. Over de Sportinstuif en
Koningszwemspelen ontvangt u nog een brief met nadere informatie.

Omgangsregel april:
”Voor groot en klein zullen we
aardig zijn”

Schooltennis
Op dinsdag 10 april en dinsdag
17 april krijgen de kinderen
van groep 3 t/m 8 tennisles bij
de Koedijker tennisvereniging.
Deze schooltennislessen zijn
een vervanging van de
gymlessen en zijn bedoeld om
de kinderen kennis te laten
maken met de tennissport. U
ontvangt ter zijner tijd nog
praktische informatie.

(vervolg Koningsspelen)

Dit jaar zal er geen Koningsontbijt plaatsvinden. Dit door de planning
van de activiteiten, die in de ochtend plaatsvinden.

Ruilbeurs voetbalplaatjes actie Jumbo
Op vrijdag 6 april om 15:00 uur is er in de aula van de school
gelegenheid om de voetbalplaatjes (voetbalvereniging Koedijk en
Vroone) van de actie van de Jumbo te ruilen en/ of uit te delen. Alle
belangstellende kinderen mogen aansluiten. Björn Rietdijk, de vader
van Tijs en Danne, zal deze ruilbeurs begeleiden en hij zal ook zelf
plaatjes ruilen en uitdelen .

Belangrijke data:
-

-

Woensdag 4 april t/m woensdag 25 april: themaweken
Dinsdag 17 april en woensdag 18 april: IEP eindtoets
groep 8
Vrijdag 20 april: Koningsspelen
Maandag 23 april t/m woensdag 26 april: kamp groep 8
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie
Overige activiteiten van maart staan in onderstaande
kalender.
Dinsdag 15 mei: schoolreisje kleuters
Vrijdag 18 mei: schoolreisje groep 3 t/m 5 en groep 6/7.
Vrijdag 25 mei: groep 8 excursie Westerbork

Hemel en aarde
In de lessen Godsdienst en Levensbeschouwing gaat het deze periode
over handen. We verwonderen ons over wat je allemaal met je handen
kunt doen. We hebben speciale aandacht voor beschermen en
verzorgen. Want dat komt in veel godsdiensten ook heel duidelijk naar
voren. In het christelijk geloof zijn er de wonderlijke verhalen over
Jezus die anderen geneest door het
opleggen van zijn handen.
Ook de aanloop naar de Paasviering
stond in het teken van dit thema. Na
de meivakantie beginnen we met een
nieuw thema van Hemel en Aarde. In
de volgende nieuwsbrief zullen we ook het nieuwe thema toelichten.

Welkom bij ons op school!
Sam en Jesse Witte groep 1/2B

Rapport
Denkt u eraan om het rapport
weer aan uw kind mee te
geven naar school.

Binnenlopen
Na schooltijd kunt u altijd even
binnenlopen om eventueel een
afspraak te maken met de
leerkracht van uw kind of om
een kijkje in de klas te nemen.
De deur staat voor u open.
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Week 28/14 Juf Cisca afwezig

wo

4

do

5

Juf Anja werkt.
Start themaweken
Verkeersexamen theorie groep 7. Klassikale Poetsbuslessen
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Week 29/15 Ernstine jarig.
Robbin praktijklessen gym. Vervanging groep 5
Juf Petra werkt. Schooltennislessen groep 3 t/m 8. Laatste dag inleveren brieven Poetsbus.
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Juf Anja werkt. Juf Cisca afwezig
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Juf Petra afwezig
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Week 31/17 Groep 8 op kamp. Bezoek Poetsbus.
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Groep 8 op kamp. Bezoek Poetsbus.
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Juf Margo werkt.
Afsluiting themaweken. Groep 8 op kamp.
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Week 30/16
Bezoek slot Assumburg groep 1/2A en 1/2B.
IEP- toets groep 8
Juf Petra werkt. Schooltennislessen groep 3 t/m 8. Bezoek slot Assumburg groep 3 en groep 7.
IEP- toets groep 8. Bezoek slot Assumburg groep 5 en 4.
Juf Petra vrij.
Bezoek slot Assemburg groep 6 en 8.
KONINGSSPELEN: kleuters naar ’t Span: continurooster. Groep 3/4 “Sportinstuif” Hoornse Vaart”; normale
schooltijden. Groep 5 t/m 8 KoningsZwemspelen Hoornse Vaart; normale schooltijden.

2 weken meivakantie.

Op maandag 14 mei beginnen we weer om 8:30 uur.

