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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
Goede Vrijdag / 2e Paasdag: 30 maart t/m 3
april 2018
Vrije dag groep 1&2: 13 april
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie: 30 april t/m 11 mei 2018
2 Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018

NIEUWSBRIEF 19 maart t/m 23 maart 2018
Beste ouders en verzorgers,
Volgende week is het de Week van de Hoop. Op onze school
doen we hier aan mee om een positieve beweging op gang te
brengen in onze school en onze buurt.
Hoe kan jij zo onopvallend mogelijk mensen helpen en daarmee
hoop delen in je eigen omgeving? Dit is de geheime missie van.

Studiedagen:
29 maart, 3 april
V

NIEUWS VOOR OUDERS
Ontmoetingsochtenden
U bent iedere vrijdag welkom vanaf 8:30 uur
vanaf 9 uur is er soms een thema.
Zet deze vast in uw agenda:
6 april “Cal”
13 april Op de koffie bij de directie

Studiedagen
Per ongeluk stonden de studiedagen niet in de nieuwsbrief,
gelukkig wel op de kalender en in de schoolgids. Van 29 maart tot
3 april hebben de leerlingen dus vrij.
De paasviering is op 28 maart.

CAL (samen haken) op de volgende vrijdagen:
6 april, 1 juni en 6 juli
Op de kalender vindt u de data wanneer er
“koffie met de directie” gepland staat.

DE BINGO IS OP 11 APRIL
Verander dus de datum op kalender of agenda!

De Ouderacademie
Naailessen: Dinsdags 9.00-11.00u.
Taallessen: Maandags 8.30-11.30u en
dinsdags 13.00-15.00u
U kunt gewoon komen als u een keer mee
wilt doen of mee wilt kijken.
Taallessen beginnersgroep: Geef u op bij Juf
Kerkhoven! woensdags 9.00-11.30u bij
voldoende aanmeldingen.

We hebben er niet aan gedacht dat 21 maart de hal van onze
school een stembureau is daarom hebben we de bingo verplaatst
naar 11 april.

Groepen 1 en 2 op 13 April vrij.
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben een onderwijsdag
buiten de school op vrijdag 13 April.
Alle kleuters zijn die dag vrij van school.

Uit de groepen
Groep 3/4 Taalklas:
Op vrijdag 23 maart gaan wij van 13:00-15:00 uur Paastuintjes maken met de kinderen. Komt u ook
mee helpen?
Alvast bedankt, juf Greving

Groep Beer:
Hebben jullie de themabrief al gelezen? Hierin kunt u lezen dat we nog spulletjes nodig hebben
voor onze restauranthoek. Heeft u nog wat thuis?
Boek van de week: de kok van Liesbet Slegers
Klanken van de week: l en r
Woorden van de week: De maaltijd, opeten, smaken, zout, zoet, zuur, bitter, de (steel)pan, de
koekenpan, snijden, roeren, de garde, de spatel, de ingrediënten

Groep Kikker
We gaan nog een weekje door met het boek: de wedstrijd van Schildpad en Haas. De verteltafel
hierover staat in de klas. Op het plein doen we wel eens een wedstrijd hardlopen of fietsen. Het
verslag daarvan kunt u in de klas vinden.
Klank van de week: u van juf
Woorden van de week:
de adem, ademhalen, ik haal adem, ’s avonds, erbij doen, eruit zien als…, gaan over, het boek gaat
over.., genieten, het geeft niet, hijgen, in groepjes, intussen, de bladzij omslaan, tevreden, zaaien,
beide.
Welkom: elke woensdag en donderdag het laatste halfuur!

Taalklas 5-8
Wij zijn deze week bezig geweest met lessen over ‘familie’ en hebben woorden
geleerd als de jongen, het meisje, de broer, de zus, etc. Ook zijn we bezig met
kleding. Kleding voor baby’s, voor kinderen en voor volwassenen. Donderdag is
een blad met huiswerk meegegeven. Leer zoveel mogelijk woorden!
Een deel van de kinderen heeft de eerste toets van Taal Actief gemaakt. Daarin
kwam o.a. het alfabet voor. Dat bleken veel kinderen nog best moeilijk te
vinden! We oefenen ermee verder.
Groep 7B
Afgelopen dinsdag hebben we een bezoek gebracht aan het Residentie Orkest. Het was een leuk en
leerzaam bezoek. De foto’s zijn te vinden in de Parro-app.
Wilt u hiervoor 2 Euro meegeven aan uw kind? Bedankt.
Vrijdag 23 maart gaan we naar de bibliotheek voor een Schrijversbezoek. Ik ben op zoek naar een
ouder die mee wil als begeleiding. Aanmelden kan bij mij of in de Parro-app.
Groep 8A
Oefenen met een betoog!!

Groep 8B heeft geen tijd om te schrijven, ze zijn
druk met:
Pannenkoeken bakken en verkopen voor onze
sponsorkinderen

