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Belangrijke data in april
9 april: Paasviering
10 april: Goede Vrijdag – leerlingen vrij
11 april: Schoolvoetbal
12 april: Eerste Paasdag
13 april: Tweede Paasdag – leerlingen vrij
17 april: Koningssportdag
20 april: Start meivakantie t/m dinsdag 5 mei

Project Afval
Op maandag 16 maart zullen wij starten met onze jaarlijkse projectweek. Deze keer is het thema: “Afval”. Wij willen
onze leerlingen op een positieve en actieve manier leren dat afval waarde heeft. Zo leren we hoe je afval kunt scheiden,
hoe recycling in zijn werk gaat en wat we zelf kunnen doen om minder afval te produceren, bijvoorbeeld tijdens de lunch
op school. Op woensdag 18 maart zal afvalverwerkingsbedrijf ‘Renewi’ langs komen met de vrachtwagen en ons hierbij
alles laten zien. Hierbij zal ook gelijk aandacht worden besteed aan de “dode hoek”.
Ook kun je met afval mooie nieuwe creaties maken! Op vrijdag 20 maart is het daarom ook in alle groepen knutselmiddag.
Deze creaties en overige informatie kunt u komen bewonderen tijdens onze projectafsluiting op woensdag 25 maart.
Vanaf 13.45 gaan in alle klassen de deuren open en kunt u samen met uw kind een ronde door de school lopen om al het
moois te bewonderen. Deze inloopmiddag duurt tot 14.45 uur. Tijdens deze tentoonstelling is er ook een speurtocht voor
de kinderen.
We kijken uit naar een leerzame projectweek en naar uw komst op woensdag 25 maart!
Ouderportaal
Sinds afgelopen maandag kunt u weer in het ouderportaal de toetsen en rapporten inzien van uw kind
Workshop “Mediawijsheid”
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met
beeldschermen: thuis, op school, in de trein en op
straat. Moderne media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen,
waardoor ook de allerkleinsten de tablet of smartphone
ogenschijnlijk moeiteloos gebruiken.
Aan ons de taak om ook onze kinderen hierbij wegwijs te maken
en hen verstandig met (sociale)media om te leren gaan.
In de groepen 7 en 8 zal op maandag 23 maart een gastles over
dit onderwerp worden gegeven door de GGD. In groep 5/6 zal de
leerkracht deze les zelf geven.
Om u te inspireren en te informeren over mediaopvoeding thuis, organiseren wij ‘s avonds een workshop voor ouders! Deze
workshop geeft u handvatten en tips om uw kind te leren omgaan met de moderne media van deze tijd. Natuurlijk bent u
ook van harte welkom als uw kind nog niet in de bovenbouw zit! Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat het omgaan
met (sociale)media ook voor jongere kinderen belangrijk kan zijn.
De workshop start om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur begint de inloop en staat er koffie en thee voor u klaar.
Via Parro ontvangt u binnenkort een uitnodiging en kunt u zich voor deze avond aanmelden. Wij hopen op een hoge
opkomst!
Jarigen deze maand
2 maart: Sami (groep 1)
5 maart: Sofie (instroomgroep)
8 maart: Liona (groep 8)
18 maart: Nick (groep 7)
22 maart: Marieke (instroomgroep) en Tess (groep 2)
25 maart: Shamileth (groep 3)
31 maart: Lindsey (groep 5) en juf Gerry

Nieuwe leerlingen deze maand
In de instroomgroep starten deze maand drie nieuwe leerlingen: Sofie, Marieke en Szymon. Welkom bij ons op school en
een heel fijne basisschooltijd gewenst!
Namens het team,
Fred Butje en Birgit van der Wardt

