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Kalender
Ma.

18-03 Aanmelden brugklassers 17.00-19.30 uur

Di.

19-03 Aanmelden brugklassers 17.00-19.30 uur

Do.

21-03 Studiemiddag, alle kinderen om 12.00 uur vrij.

Vr.

22-03 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Ma.

25-03 Start Project de Kunstweken en Project “Ik eet het beter”

Ma.

25-03 Oudergesprekken groepen 1/2A en 1/2B

Di.

26-03 Groep 4 t/m 8 Klein Theater

Wo.

27-03 Venloop Kidsmiddag

Do.

28-03 MR vergadering 20.00 uur

Do.

28-03 Nieuwsbrief nr. 14

Di.

02-04 Oudergesprekken groepen 1/2A en 1/2B

Zo gaan wij met elkaar om
Erbij horen; mee mogen doen. Dit geeft iedereen, jong en oud, een goed gevoel!
De komende twee weken staat de volgende regel centraal:

IK SPEEL SAMEN EN SLUIT NIEMAND BUITEN

Studiemiddag 21 maart
Op donderdagmiddag 21 maart hebben alle leerkrachten een studiemiddag. De school is die dag om
12.00 uur uit. Als uw kind normaal naar de BSO gaat op donderdagmiddag na schooltijd, moet u hiervoor zelf even iets regelen.

Oudergesprekken voor de groepen 1/2A en 1/2B

Zoals jullie wellicht al hebben gezien op de jaarkalender, staan in maart oudergesprekken gepland
voor alle ouders van de groepen 1 en 2. De ouders van groep 1-2 C hebben al een gesprek gehad,
dus nu zijn alleen de ouders van groep 1-2 A en B aan de beurt.
Dit zal op maandag 25 maart en dinsdag 2 april zijn

Op ouderportaal kunnen jullie de afspraak zelf inplannen met de leerkracht(en).
Selecteer de gewenste dag en tijd, en klik op Opslaan om de keuze definitief te maken. Je kunt de
afspraak tot 72 uur voor de afspraak nog wijzigen.

Wij gaan meedoen met DE KUNSTWEKEN!
Binnenkort gaat onze school meedoen met
een bijzonder project beeldende vorming:
DE KUNSTWEKEN. Doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het maken van een
echt kunstwerk.
Alle groepen gaan kennismaken met het leven en werk van een
beroemde kunstenaar: groep 1 met Mondriaan, groep 2 met Kandinsky, groep 3 met Warhol, groep 4 met Haring, groep 5 met van
Gogh, groep 6 met Miró, groep 7 met Matisse en groep 8 Picasso.
Tijdens deze KUNSTWEKEN is ieder kind een echte kunstenaar. Ieder kind maakt op eigen niveau
een kunstwerk en krijgt daarvan een echte wenskaart als aanmoediging. Maar dat is nog maar het
begin… Tijdens DE KUNSTWEKEN krijgt ieder kind namelijk een eigen museum op het internet zodat
iedereen het gemaakte kunstwerk kan bewonderen. Helemaal bijzonder is dat je daar ook nog eens
allerlei leuke spulletjes met het gemaakte kunstwerk erop kunt bestellen.
De Kunstweken zullen van start gaan op maandag 25 maart met een
gezamenlijke opening. Op dinsdag 7 mei zullen we dit mooie project ook weer gezamenlijk afsluiten.
Wij hopen dat we in deze weken de school om kunnen toveren tot een echt Kunstatelier, waar de kunst
er vanaf spat!

Typevaardigheidsdiploma BEHAALD!
Dit jaar hebben 19 kinderen uit groep 6 deelgenomen aan de typelessen. We mogen jullie vertellen
dat ze allemaal geslaagd zijn en nu “blind’ en snel kunnen typen! Super fijn, PROFICIAT.
Ik eet het beter voor de groepen 5 t/m 8
Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken onze leerlingen van de groepen 5 t/m 8 met de tweede lesweek van “Ik eet het beter”. In september
hebben we "de week van de pauzehap" gehad. De periode voor de volgende lessen loopt van 25 maart t/m 1 april. Deze interactieve lesprogramma’s van “Ik eet het beter” maken leerlingen op een speelse manier
bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de
herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar
van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van “Ik eet het beter” ligt de nadruk op samen
doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten!
Venloopkidsmiddag 27 maart
Jongens en meisjes
Velen van jullie doen mee aan de Venloop. Het afgelopen
jaar heeft meneer Hans met jullie 2 woensdagen getraind om
goed voorbereid aan de start te komen. Helaas lukt hem dat
dit jaar niet. Wat echter zeker aan te raden is, is om woensdag 27 maart naar het Julianapark te gaan en daar mee te
doen aan de Venloop Kidsmiddag. Her en der in school hangen hiervan posters waarop je kunt zien
wat er zoal te doen is, zie ook de bijlage over de middag. Wil je naast die leuke spellenmiddag toch
even gerend hebben, vraag je vader of moeder om een keer tijd vrij te maken en met jou en misschien ook nog wel vriendjes en vriendinnetjes een of meer rondjes in het park te gaan oefenen zodat je 31 maart kunt “shinen” tijdens de echte Venloop.
Succes allemaal met de voorbereidingen.
Musical Roodkapje door Gildestudenten
Studenten van de Gildeopleiding gaan op woensdagmiddag 27 maart de musical “Roodkapje” opvoeren. De musical is gratis. We brengen dit graag extra onder ieders aandacht. In de bijlage een flyer
over de Musical.
Scouting Baden Powell: Kennismakingsdagen Zie bijlage.
Bal- en slagvaardigheid training: Zie bijlage.

