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In de week van 29 april t/m 3 mei hebben de kinderen vakantie.
4 mei is de jaarlijkse dodenherdenkin waar de kinderen van groep 7 en 8 aan mee mogen doen.
5 mei nationale bevrijdingsdag
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6 mei
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7 mei
Woensdag
8 mei
Donderdag
9 mei
Vrijdag
10 mei
De kanjerafspraken en buiten spelen:
We hebben plezier
Buiten spelen = plezier, zeker nu het weer mooier wordt, zijn er
steeds meer kinderen lekker buiten aan het spelen. Heerlijk!
We doen mee en we werken (en spelen) samen
Hoe meer kinderen er mee kunnen spelen, hoe beter! Samen
spelen op het plein en in het dorp, hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
We vertrouwen elkaar
Afspraak = afspraak, wanneer je samen afspreekt om te spelen,
of samen spelregels afspreekt, houd je daar dan ook aan. Neem
je iets mee om samen mee te spelen, dan ben je zuinig op je
eigen en andermans spullen. Je zit alleen aan andermans spullen
wanneer je daar toestemming voor hebt.
We helpen elkaar
Zie je dat iemand iets lastig vindt, help diegene dan. Kom op een
vriendelijke en aardige manier voor elkaar op.
Kanjerafspraken kun je ook goed bij het buiten spelen
toepassen.
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Schoolfeestweek!
Maandag is de feestweek geopend door Stan de Verhalenman, de kinderen waren onder de indruk van zijn
verhalen.
Dinsdag zijn alle groepen naar de fototentoonstelling geweest. Iedereen komt daar heel enthousiast van
terug, er wordt veel herkend en het verhaal eromheen is boeiend. Complimenten voor de samenstellers!
Vandaag is de tentoonstelling in school geweest, veel ouders en belangstellenden hebben daar gebruik van
gemaakt.
Tot slot is er morgen nog de revue voor de ouders, waarbij de kinderen laten zien wat ze hebben
ingestudeerd.
Boven
Nadat vorige week donderdag met man en macht is gewerkt om het lokaal boven leeg te krijgen, zijn de
laatste verfpunten bijgewerkt en is de vloer gelegd. Het lokaal is onherkenbaar.
Vandaag (woensdag 17 april) is met vereende krachten alles naar boven gesleept. Overdag werd is er al flink
gewerkt en ’s avonds stond de rest in een klein uurtje boven.

Na nog even doorbikkelen is alles weer netjes!

Iedereen die heeft geholpen om het boven zo mooi te maken: super bedankt!!
Knikkers
Het is knikkertijd!!
Wat leuk dat er zoveel kinderen aan het knikkeren zijn.
De kinderen nemen hun knikkers mee en laten die in hun eigen tas of jas bij de kapstok, dat zou veilig
moeten zijn.
Sommige kinderen nemen geen knikkers mee, maar denken dat ze ongevraagd knikkers van andere
kinderen mogen pakken. Dat mag natuurlijk absoluut niet en we hebben daar in de groepen aandacht aan
besteed. Zou u het thuis ook nog een keer met uw kind willen bespreken?
Avondvierdaagse
Van 20 t/m 24 mei is de avondvierdaagse in Kloosterhaar.
Alle kinderen hebben een folder hierover meegehad.
Sportdag 19 juni, 8.30 – 12.30 uur
Vanwege de drukte rondom de revue en reünie hebben we als team het besluit genomen om de
Koningsspelen en de Paasactiviteiten te laten vervallen.
In het programma van de feestweek spelen de kinderen oud-hollandse spelletjes, maar iets van een
sportdag werd zowel door ouders als teamleden gemist.
Woensdag 19 juni zal een sportdag georganiseerd gaan worden!
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Nieuwe leerlingen
Op dinsdag 23 april zullen twee nieuwe leerlingen gaan starten.
Dit keer niet in groep 1, maar in groep 4 en groep 5.
Ook deze beide meisjes heten we van harte welkom bij ons op school.
Cultuurkoepel Vechtdal
Beste ouder/verzorger,
Twee keer per jaar organiseren wij culturele ontdekcursussen voor kinderen op de basisschool. In die
programmering nemen wij altijd de wensen van de scholen mee. Momenteel zijn wij ook erg benieuwd naar
de interesses van uw kind(eren) op het gebied van creatieve/culturele cursussen. Aan welk soort cursus zou
uw zoon of dochter graag meedoen? Mist u/uw zoon/dochter iets in het aanbod? Dan horen wij dat graag.
Via onderstaande link naar de enquête kunt u de wensen van uw zoon/dochter aan ons doorgeven.
https://nl.surveymonkey.com/r/RBMJNK3
Die wensen inspireren ons om volgend schoolseizoen een nieuwe programmering vorm te geven.
Uw zoon of dochter mag deze enquête ook zelf invullen. De enquête kan ingevuld worden tot uiterlijk vrijdag
17 mei.
Onder alle inzendingen verloten wij 5 bioscoopbonnen t.w.v. € 15,-.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en het invullen!
Cultuurkoepel Vechtdal
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