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Belangrijke data:
Ma. 18/3: Opening project: fotografie.
Wo. 20/3: Artisbezoek groep 8A
Do. 21/3: Artisbezoek groep 6B
Vr. 22/3: Artisbezoek groep 5B
Vr. 22/3: Stadshoeve groep 1/2 geel
Ma. 25/3: Artisbezoek groep 7A
Ma. 25/3: Stadshoeve groep 5A
Do. 28/3: Kunstschooldag groepen 8.
Do. 28/3: Artisbezoek groep 7B
Vr. 29/3: Stadshoeve groep 1/2 groen

De Vreedzame School,

Ouderbijdrage,
Beste ouders, De schoolreisjes staan weer voor de deur.
Helaas is nog niet voor elke leerling de ouderbijdrage
betaald. Denkt u nog aan de jaarlijkse Ouderbijdrage?

Nieuws vanuit de onderbouw:

In de onderbouw zijn we al druk met de start van het
nieuwe seizoen!
Mededelingen,
De lentetafels staan al klaar in de groepen en we zijn
Groepen naar de StadsHoeve,
gestart met het thema ‘Op de boerderij’.
Met de komst van het mooie weer is het heerlijk om naar Wij hebben de afgelopen weken de letter ‘g’ van geit
de StadsHoeve te gaan. Het enige minpuntje was, toen we geleerd en hebben daar allemaal woorden mee gemaakt.
terugkwamen op school en onze klas, volgens alle
Daarnaast hebben de kinderen uit groep 2 geleerd hoe je
bezoekers, rook naar een echte boerderij. Niemand van
een tractor en een tulp kan vouwen van 16 vierkantjes.
ons had daar last van. Wij hebben een heerlijke dag op de De kinderen uit groep 1 gingen aan het werk met zwart
boerderij gehad, met als hoogtepunt: de geboorte van
papier scheuren om de koe helemaal echt te maken!
twee lammetjes.
Om het thema nog meer levend te maken, gaan we ook
weer gezellig naar de Stadshoeve.
Ook dit jaar mogen wij weer op bezoek komen bij boer
Albert en boerin Angela.
Groep 1/2 geel gaat hier mee starten en zal op vrijdag 22
maart op bezoek gaan bij de boerderij.
Op vrijdag 29 maart gaat groep 1/2 groen op bezoek bij
de boer en de boerin.
Gevolgd door groep 1/2 blauw op 5 april en groep 1/2
rood sluit de rij met een bezoek op 12 april.
Zou u een keer met uw zoon of dochter op de boerderij
willen kijken? Dat kan! Kom kijken op de Lammetjesdagen. Op zondag 7 april en zondag 14 april,
van 11.00 – 15.00 uur bent u van harte welkom!
U kunt lammetjes aaien, de rubberlaarzen-wandeling
maken, pony’s knuffelen en borstelen, kijken naar de
koeien die bij goed weer de wei ingaan en lekker eten en
drinken. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3, 50 p.p.

Gevonden voorwerpen,
Laatste keer: Is uw zoon/dochter iets kwijt?
Loop even langs bij juf Janny, er hangen heel veel
gevonden voorwerpen aan de kapstok. (soms zelfs
gymtassen, met complete inhoud.)

Daarnaast gaat aankomende maandag het project
Fotografie van start!
Wij krijgen fotografielessen in de klas en leren hoe wij
foto’s moeten maken met een camera.
Voor de eerste fotografielessen mogen de kinderen hun
favoriete knuffel/speelgoed dier meenemen om te
fotograferen.
Deze dieren zullen ook de tweede les weer gebruikt
worden.
De eerste les voor groep 1/2 groen is op dinsdag 19 maart
en de eerste les voor groep 1/2 geel, blauw en rood zijn
op donderdag 21 maart.
Graag willen wij u vragen om die dag het dier mee te
geven aan uw kind, zodat we meteen goed met de
fotografielessen kunnen starten.
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School-handbal,

Waarschuwing,

Het school-voetbal is nog maar net achter de rug of er
wordt alweer gesport op de woensdagmiddag. Meester
Floris heeft een jongens-handbal-team (uit groep 7 en 8)
op de been gebracht. De eerste drie wedstrijden zijn
afgelopen woensdag gespeeld. Er zijn twee wedstrijden
gewonnen en een verloren, dus een mooie uitgangspositie om door te kunnen gaan. Woensdag de 27ste
wordt er weer gespeeld. Publiek is altijd welkom.

Afgelopen week werden leerlingen via het Jeugdjournaal
gewaarschuwd voor het programma: TikTok.
In Amerika worden boetes uitgedeeld aan ouders van
minderjarige kinderen die een TikTok-account hebben.
Het is minderjarigen verboden zo’n account te hebben.

Beeldende vorming,
Ja ja....we zijn alweer druk bezig met paasversiering
maken. Zijn er nog kinderen die mee willen doen
met de wedstrijd "paasei versieren " ?

Doe mee met de wedstrijd!
Paasei versieren
Inleveren bij juf Marieke
Wanneer: voor 16 april
Tijd: voor 14.00 uur

Jarigen, komende periode,
MAART
16 Chosen 8B
17 Quenieviëny 8A
18 Aaron 6A
18 Eslem 8A
18 River 8B
20 Nigel 7A
21 Sara 3B
22 Atakan 6A
23 Ahsen 5A
23 Meto 1/2 Geel
24 Nisa Nur 6B

Uit Voorschool De Vijf Sterren : Tel. 020 636 00 08
Meer informatie? Kijk dan even op de flyers die ik op Groepen: Paarse- en Oranje ster
de deuren heb geplakt!
Geen jarige peuters de komende periode.

Nieuws uit de ouderkamer,

Op donderdag 28 maart van 8.30 tot 9.30 uur is er
een bijeenkomst voor geïnteresseerde ouders over
de Vreedzame school met als thema:
de mediatoren.
Wat is hun rol bij het oplossen van ruzies ?
U bent van harte welkom. Juf Ellen en ik hopen op
een grote opkomst.
Marja Kohlmeijer, oudercontact
Vooruitblik activiteiten/vrije dagen komende maand,
Tot aan de meivakantie staan er nogal wat activiteiten op
stapel. We zetten de data voor u op een rijtje:
5/4 Stadshoeve groep 1/2 blauw
12/4 Stadshoeve groep 1/2 rood
12/4 afsluiting fotografie-project
16/4 Lentewandeling 1/2 groen en 1/2 geel
16/4 Cito eindtoets groep 8
17/4 Cito eindtoets groep 8
17/4 Paasontbijt of Paasbrunch
18/4 Cito eindtoets groep 8
18/4 Schoolreisje groep 3 t/m 7
19/4 Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
20/4 start Meivakantie
6/5 start school weer

Mededelingen:
Buitenspeelplaats Voorschool
Er wordt gewerkt op onze buitenspeelplaats en er staat
een hek, waardoor de ruimte om te spelen niet heel groot
is. Hierdoor kan het zijn dat we bij mooi weer met
zandspullen in het zandgedeelte van de basisschool gaan
spelen.
Thema en kletspraatjes
Na een korte periode van heel mooi lenteweer lijkt het nu
wel herfst buiten. We laten de kinderen naar buiten
kijken en vertellen/ laten vertellen hoe het er buiten
uitziet. Zal het koud zijn met de harde wind of zal het nat
zijn door de regen? Wat kan je dan doen om niet nat te
worden? Praat u er thuis ook met uw peuter over?
Dat zal de woordenschat enorm uitbreiden.
U kunt ook een verteltas lenen! Juf Marja in de huiskamer
kan u er van alles over vertellen.
Uitbreiding Voorschool
Er is inmiddels een wachtlijst voor de Voorschool en er
zijn gesprekken gaande in voorbereiding v.w.b. het
eventueel starten van een nieuwe Voorschoolgroep.
Hoe/ wat/ wanneer is verder nog niet bekend.
Vrije dagen de komende periode
De voorschool is net als de basisschool gesloten van
Goede vrijdag 19-04 t/m zondag 05-05

Groetjes van de juffen,
Luella, Marjan, Hafida en Brenda.
De volgende

komt uit op vrijdag 29 / 3 /2019

