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Studiedag: kinderen vrij
Voetbaltoernooi groepen 7 en 8
Groepen 3-4-5 naar Rotterdams Philharmonisch orkest
Verkeersexamen groep 7
IEP toets groep 8
Laatste zwemles groep 6
Koningsspelen
Nieuwsbrief 16
Meivakantie
Weer naar school
Geen schoolmelk
Driedaagse schoolreis groep 8
Studiedag team; Kinderen vrij

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie: 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie: 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Pasen: 19-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie: 23-04-2019 t/m 03-05-2019 (deze vakantie sluit aan bij Pasen)
Hemelvaart: 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren: 10-06-2019
Zomervakantie: 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Groepen 3-4 -5 gaan griezelen
Op 12 april is het zo ver: dan mogen onze groepen 3 t/m 5 naar de voorstelling Het
Griezelorkest van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
De voorstelling vindt plaats in De Doelen (Rotterdam) en heet Het griezelorkest!
Wij wensen de kinderen veel plezier.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april gaan we weer gezellig deelnemen aan de landelijke Koningsspelen. De dag wordt
gevuld met verschillende (sportieve) activiteiten. Het zou leuk en fijn zijn als de kinderen makkelijke
'sport' kleding aanhebben waar iets oranjes in zit.
Groepen 1 t/m 4:
- Groep 1 t/m 4 krijgen sport- en spelactiviteiten aangeboden in en rond de school. Denk aan een
spetterend atletiekparcours, een echte dansles, oranjespelletjes, een springkussen en nog veel
meer.
-

De groepen 1 t/m 4 ontbijten op school, zij hoeven dus niet thuis te ontbijten. Wel moeten
deze kinderen gewoon een 10-uurtje en lunch meenemen.

-

De ouders van de groepen 1 t/m 4 zijn om 8.30 uur van harte welkom om de openingsdans
Fitlala bij te wonen. Deze mag ook thuis flink geoefend worden!
https://www.youtube.com/watch?v=ho9CfacTxpA
-

Om 14.20 zijn de ouders weer welkom om een optreden te kijken van de kinderen van de
dans die ze geleerd hebben van de echte dansjuf. Dit is een nieuwe dans.

-

Wij zijn trouwens op zoek naar skippyballen. Heeft u een skippybal die wij een dagje mogen
lenen? Deze mogen woensdag 18 of donderdag 19 april opgeblazen ingeleverd worden in het
speellokaal.

Groepen 5 t/m 8
- Groep 5 t/m 8 doet sport activiteiten buiten school: the gym, tennis, touwtrekveld, zwembad.
Deze groepen krijgen van de eigen leerkracht een digiduif met alle informatie.

Schoolplein14
"Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn'', zei Johan Cruijff eens. Hierop
bedacht de Cruyff Foundation een relatief simpele oplossing. Door de realisatie van
een Schoolplein14 op basisscholen uit zowel het reguliere als speciale onderwijs
stimuleert de Cruyff Foundation kinderen om samen te sporten en te spelen tijdens
en na schooltijd.
Met Schoolplein14 wordt vandaag ons schoolplein extra aantrekkelijk gemaakt. Zo
worden er een atletiekbaan, een speelcirkel of goalcirkels op de muur geplaatst. Op
deze manier worden op natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd.
Ook wordt het 14-regelbord opgehangen, zodat de kinderen op een sportieve manier
met elkaar de strijd aan kunnen gaan.
Wij zijn erg blij met dit prachtige schoolplein en gaan er veel plezier aan beleven!

De Avond4daagse is een feest voor iedereen. Vier avonden wandelen,
zingen en plezier maken samen met je vrienden van de school. Loop je
mee?
Dit jaar zal de avond4daagse in ’s-Gravenzande gehouden worden van
dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. Wil je meelopen met school? Op
woensdag 16 mei en vrijdag 18 mei kan er meteen na schooltijd weer
worden ingeschreven op school. In de volgende nieuwsbrief volgt er meer
informatie over de inschrijving en meteen na de vakantie zult u ook het
inschrijfformulier ontvangen die u ingevuld mee kunt nemen bij de
inschrijvingen.

Verkeersexamen groep 7

Groep 8

Volgende week maandag heeft groep 7 het theoretische en
praktische verkeersexamen. Deze week hebben zij de route al bestudeerd en geoefend.
Wij wensen de kinderen veel succes! Zet hem op!

Groep 8
We zijn begonnen met de musical "Betoeterd". Een geweldige musical met doldwaze
grappen. We hebben er zin.
We zitten nu nog in de oriënterende fase en willen net voor de meivakantie samen met de
kinderen de rollen verdelen.
De voorbereidingen van het kamp zijn ook in volle gang! Om de kinderen van de twee
groepen 8 kennis te laten maken met elkaar hebben we op maandag 16 april een
kennismakingsmiddag in de Westlandhal van 12.30-14.00 uur.

