Uitgave 12 – 2 maart 2020
Letterdiploma
De kinderen uit groep 3 hebben hun
letterdiploma gekregen! Zij beheersen alle
letters. Dit is op 14 februari feestelijk gevierd.
Goed gedaan allemaal!

Waterlessen in groep 7
De groepen 7 hebben ieder jaar een waterles.
Door de waterles maken de leerlingen op een
enthousiaste, actieve manier kennis met de
taken van het waterschap. Ze leren bewuster
met water en natuur om te gaan.
De waterles bestaat uit twee onderdelen.
Het eerste deel is de waterles, waarbij de
leerlingen worden meegenomen in de wereld
van water. De leerlingen gaan zelf aan de slag
met verschillende proefjes, werken uit een
werkboekje en bekijken filmpjes.
Tijdens het tweede deel van de waterles
bezoeken de leerlingen een waterzuivering.
Daar worden zij rondgeleid over het terrein en
zien zij in de praktijk wat ze tijdens de
waterles hebben geleerd. De groepen 7 gaan
morgen op bezoek bij de waterzuivering.

Nieuwe groep 1
Volgende week start er een nieuwe groep 1,
omdat de huidige groep 1 te groot wordt.
Juf Norder zal in deze groep les gaan geven.
We wensen de kinderen en de juf veel
leerplezier in groep 1.

Activiteiten van de bibliotheek
Ook in maart heeft de Bibliotheek weer een
divers aanbod van activiteiten voor kinderen.
Zoals: Kindercollege over het heelal,
Voorlezen en knutselen, Kleur en versier je
eigen tas. Het programma staat in de flyer in
de bijlage. Bij elke activiteit staat in welke
bibliotheek deze plaats vindt.

Agenda
Maart
3

Oud papier
Bezoek waterzuivering groepen 7
6 Leerlingenraad
9 Spreekuur jeugdarts 09.00 – 12.30 uur
23 Week van het geld
25 Grote Rekendag
Theoretisch verkeersexamen groep 7
April
2
7
8
9
10
12
13
15
16
17
20
21
24
25
27

Spreekuur jeugdverpleegkundige 10.00 –
14.30 uur
Oud papier
Studiedag, kinderen vrij!
Paaslunch
Goede vrijdag
Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
1e Paasdag
2e Paasdag
CITO eindtoets groep 8
CITO eindtoets groep 8
Koningsontbijt groep 1 t/m 7
Koningslunch groep 8
Spreekuur jeugdarts 09.00 – 12.00 uur
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
MR vergadering
Koningsspelen Kubus
Leerlingenraad
Koningsdag
Meivakantie t/m 10 mei

