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TOTAAL

Ouderavond Andere Schooltijden
Op initiatief van de medezeggenschapsraad zijn we aan het nadenken
over andere schooltijden. In dit proces willen we alle ouders graag
meenemen en daarom organiseren we op maandagavond 4 april a.s.
een ouderavond over dit onderwerp. We hebben hiervoor een spreker
uitgenodigd in de persoon van René Tips. René is voormalig directeur
van enkele basisscholen en werkt nu voor Ouders van Waarde. Hij zal
vooral een informatieve rol vervullen en dat is ook de insteek van de
avond. We willen informatie delen en mogelijke vragen beantwoorden,
voordat we richting besluitvorming gaan.
Alle ouders en toekomstige ouders zijn hartelijk uitgenodigd deze
avond aanwezig te zijn. Het is in de hal van de school en we beginnen
om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.45 uur.
Damteam wordt 8e in Molenlanden
Op woensdagmiddag 23 maart is in Noordeloos gedamd om het
kampioenschap van Molenlanden. Er hadden zich 14 teams
aangemeld uit de groepen 5/6. Voor onze school deden Lucas Bons,
Lasse Kollenstaart, Levi Stam en Winke van de Streek mee. Ze
maakten er een mooie middag van. Ze wonnen 3x, speelden 2x gelijk
en verloren ook nog 3x. Met 8 punten uit 8 wedstrijden kwamen ze
op de 8e plaats terecht. Een mooi resultaat als je weet dat het al weer
even geleden was dat ze op school achter een dambord hadden
gezeten.
Paasviering
Donderdagmorgen 14 april beginnen we de dag met een paasviering
in de hal van de school. Deze viering is zonder ouders of ouderen. We
gaan met elkaar paasliederen zingen en we luisteren naar een verhaal.
Daarna gaan we in de groepen weer door met de gewone lessen.

€ 551,65

Verkeersexamen groep 7
Het landelijke verkeersexamen is een groot succes voor de leerlingen van groep 7 geworden.
Alle leerlingen wisten ruimschoots te voldoen aan de minimale norm en dus is iedereen
geslaagd. Van de 25 vragen gingen er veel goed. De scores zaten tussen de 19 en de 24.
Knap gedaan jongelui!
Eindtoets groep 8
Op 19-20-21 april staat voor groep 8 de Eindtoets op het programma. De leerlingen gaan
aan de slag met veel reken- en taalopdrachten, maar ook wereldoriëntatie komt voorbij.
We hebben er vertrouwen in dat groep 8 een goed resultaat gaat behalen.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april staan de Koningsspelen op het programma. De ouderraad buigt zich over
het inhoudelijke programma van deze morgen voor de groepen 1 t/m 4. We willen in elk
geval alle leerlingen van deze groepen vragen hun fiets mee te nemen op deze vrijdag. Het
programma van de groepen 5 t/m 8 wordt verzorgd door de leerkrachten zelf. We hopen dat
het een mooie en geslaagde dag zal worden. ’s Middags is er gewoon school voor de groepen
5 t/m 8.
Bibliotheekboeken
Voor de onderbouw:
Er is een nieuw deel uit van Boer Boris! In dit deel ligt er een eenzaam
ei op het erf. Als het ei uit is gekomen, blijkt dat het geen dier is dat op
de boerderij thuis hoort: het is namelijk een pinguïn! Met de luchtballon
brengen ze de pinguïn weer thuis. Maar onderweg is er genoeg te
zien…..
Veel kijk- en leesplezier toegewenst met dit vrolijke boek!
*Te leen bij de bibliotheek en/of te koop bij de boekhandel!
*Lid worden van de bibliotheek? Tot 18 jaar is dat gratis!
*Naast boeken zijn er ook e-books én luisterboeken te leen.
*Willen jullie een bepaald boek lenen?
*Dan kunt u dat reserveren via de site en weet u zeker dat het er is!
Meivakantie
De meivakantie is dit jaar opnieuw vroeg. Vanaf maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2021
is er twee weken geen school. Op maandag 9 mei starten de lessen weer. We wensen
iedereen alvast een goede vakantie toe!

