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Agenda
14 april
16 april
16 april
16-17 april
17 april
17 april
18 april
19 april t/m 3 mei

Unicefloop / Cascaderun Hoogeveen
Schoolreis middenbouw
Afsluiting project 18.30 uur
Cito eindtoets
Schoolreis onderbouw
Afsluiting project
Studiedag; leerlingen vrij
Meivakantie

Ik speel met water, aarde, lucht en vuur
In de onderbouw hebben de kinderen de ontkieming van een boon beschreven en bij de verteltafel het verhaal van 'de
tuin van Nijntje' nagespeeld.
In de middenbouw hebben de kinderen de muurkrant afgemaakt en een strip gemaakt. Daarnaast zijn de liedjes voor
de afsluiting vaak gezongen.
In de bovenbouw hebben de kinderen deze week hun zonnestelstel afgemaakt. Op groot A1 papier hebben de kinderen
vanaf de zon tot Neptunus de planeten op volgorde gezet. We hebben geleerd dat de planeten om de zon draaien en
wat de volgorde is van onze planeten.

Paasactiviteit
Vorig jaar was er nog een bedrag over van het overblijfgeld. Er is toen afgesproken om dit geld ten goede te laten
komen aan alle leerlingen. We hebben er voor gekozen om hiervan een workshop te laten geven door iemand van
buitenaf.
Afgelopen donderdag heeft Karina Pater van Boetiek Creatiek een 'paas'workshop gegeven. De groepen 1 t/m 4 zijn
aan het werk geweest met scheerschuim en hebben hier paasfiguren van gemarmerd. De kinderen van groep 5 t/m 8
mochten met vilt werken.

Fietsexamen bovenbouw
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7 en 8 het theorie- en praktijkexamen voor verkeer gemaakt.
Gisteren hebben we te horen gekregen dat alle kinderen geslaagd zijn voor zowel theorie als praktijk. Super goed
gedaan!!!!

Schoolreis bovenbouw
Deze week is de bovenbouw op schoolreisje geweest naar Drouwenerzand. We hebben een ontzettend leuke dag gehad
en zijn in veel attracties geweest. Gelukkig hadden we erg mooi weer.

Appeltaarten actie
Ook dit jaar organiseert de activiteitencommissie weer een actie met als doel geld in te zamelen voor de school. Vorig
jaar konden we buitenspeelgoed kopen van de opbrengst. We hopen dit jaar ook weer een mooi bedrag bij elkaar te
krijgen.
Op woensdag 8 mei krijgen de kinderen 5 appeltaartjes mee naar huis. (5 per gezin) Het is de bedoeling dat de
leerlingen deze appeltaarten gaan verkopen voor 5 euro per stuk.
Mocht het zo zijn dat alle 5 taarten verkocht zijn en je kunt er nog meer verkopen, vraag dan op vrijdag bij de
leerkracht of er nog taarten over zijn. Mocht het niet lukken om alle 5 taarten te verkopen, neem dan de overgebleven
taarten op vrijdagochtend weer mee naar school, zodat deze nog door andere leerlingen verkocht kunnen worden.
Het geld moet voorzien van naam de week erop ingeleverd worden bij de leerkracht.
Wilt u op woensdag 8 mei een tas/shopper meegeven voor het vervoeren van de taarten?
Alvast bedankt namens de activiteiten commissie

Afsluiting project
Dinsdag 16 april willen we het huidige project "ik speel met water, aarde, lucht en vuur" gezamenlijk met u afsluiten.
Van 18.30 tot 19.00 uur verwachten we u dan samen met uw kind(eren) op school.

Afscheid juf Hilde
Woensdag 17 april zal de laatste werkdag van juf Hilde bij ons op school zijn. Vanaf 14.30 tot 15.00 is er voor iedereen
de mogelijkheid om afscheid van haar te komen nemen.
Omdat juf Hilde ook graag afscheid wil nemen van de kinderen, mogen de kinderen van de onderbouw op dinsdag 16
april verkleed op school komen. Ze hoeven deze dag alleen brood en drinken voor tussen de middag mee te nemen.

We wensen u een prettig weekend!
Het team
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