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Schoolfruit en water 

Momenteel doen we mee aan het project EU-schoolfruit. We 

krijgen daardoor gedurende een half jaar, drie maal per 

week, gratis schoolfruit. Het project EU-schoolfruit stopt 

aanstaande meivakantie. 

De leerlingenraad en MR van deze school hebben onderzoek 

gedaan naar een passend vervolg voor deze actie. Daar is 

het besluit uit gekomen dat we na de meivakantie verder 

zullen gaan met 2 ‘groente- en fruitdagen’ per week. Op deze 

dagen nemen alle leerlingen voor in de ochtendpauze 

groente of fruit mee als pauzehap.  Dit zal zijn op de 

donderdagen en vrijdagen. 

 

Verder heeft groep 3 een proef gedaan door het eerste deel 

van dit schooljaar de leerlingen een flesje met water op hun 

tafeltje te laten zetten, zodat ze makkelijk de gehele dag 

water kunnen drinken. Dit is een succes gebleken. Graag 

willen we dit doortrekken naar de rest van de school. De 

kinderen vanaf groep 3 mogen daarom, wanneer ze dat willen, vanaf nu zelf een flesje 

meenemen om de hele dag water te kunnen drinken. Let u er a.u.b. wel op dat het flesje 

goed afsluitbaar is.  

 

Samengevat: 

- Vanaf de meivakantie nemen de kinderen op donderdag en vrijdag zelf groente 

of fruit mee als pauzehap voor de kleine pauze. 

- Vanaf nu mogen alle kinderen een flesje water op hun tafel zetten gedurende de 

hele schooldag. 

 

 

Op de agenda:  

5-4-2017  

Schoolvoetbaltoernooi jongens 

6-4-2017 t/m 7-4-2017 

Verkeersexamen groep 7 

12-4-2017  

Schoolvoetbaltoernooi meisjes 

14-4-2017 t/m 17-4-2017 

Goede vrijdag en Pasen; leerlingen 

vrij 

18-4-2017 t/m 19-4-2017 

IEP-eindtoets groep 8 

21-4-2017  

Koningsspelen 

22-4-2017 t/m 7-5-2017 

Meivakantie 
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Verkeersexamen 

De leerlingen van groep 7 hebben aanstaande donderdag (theorie) en vrijdag (praktijk) 

verkeersexamen. We wensen ze veel succes! 

 

Schoolvoetbal 

Vanmiddag (5 april) zullen 2 voetbalteams gaan meedoen aan het 

schoolvoetbaltoernooi voor jongens. We wensen ze veel plezier en sportiviteit toe. 

U mag natuurlijk onze jongens komen aanmoedigen. Het vindt plaats op het terrein van 

MZC’11. 

Volgende week woensdag zijn de meiden aan de beurt. 

 

Leestassen groep 1 en 2   

Vanaf donderdag 30 maart heeft uw kind weer een leestas meegekregen. Tot de 

meivakantie krijgen de kinderen een leestas mee.  

Elke woensdag moet de tas weer mee terug naar school. Op deze ochtend komen er 

moeders ons helpen bij het controleren van de tassen.  

Het is voor ons heel fijn dat zij dit komen doen en daarom heel belangrijk dat alle tassen 

op deze ochtend weer op school zijn. 

 

Sawasdee Project 

De leerlingen van onze school hebben met ‘heitje voor een karweitje’ en ‘de pop-up 

store’ een bedrag van €814,88 opgehaald voor de Stichting Sawasdee. Wat een mooi 

resultaat! 

 

Koningsspelen vrijdag 21 april. 

Ook dit jaar doen wij als school weer mee met de Koningsspelen. We starten deze 

ochtend  met alle kinderen met het Koningsontbijt.  

 

Groep 1 t/m 4: 

Er vinden na het ontbijt verschillende spelactiviteiten plaats. De kinderen van groep 1 t/m 

4 zullen spelletjes op het schoolplein gaan doen. 

Voor deze spelactiviteiten hebben we hulp nodig. Vindt u het leuk om te helpen meldt u 

dan aan bij de juf Edith (groep 4) of juf Bea (groep 1)  
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Groep 5 t/m 8: 

Na het ontbijt zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 naar LACO-Sportcentrum gaan om 

daar deel te nemen aan een sportdag. De leerlingen blijven daar tot 14.00 uur, daarna 

zijn ze vrij. 

Dat betekent dus dat ze deze dag zelf een lunch moeten meenemen om bij de sportdag 

te kunnen nuttigen. 

Verdere informatie volgt.  

 

Oproep vrijwilligers project Kunst 

Na de meivakantie, vanaf 8 mei hebben wij een project, waar alle groepen aan 

meedoen. 

We gaan leren en werken over Kunst. 

Op dit moment zijn we al druk bezig met ideeën voor lessen en activiteiten. 

U als ouder kunt daar ook wat in betekenen. We zijn namelijk op zoek naar mensen die 

onze kinderen iets willen vertellen of laten zien over kunst. Iets voor willen doen of een 

workshop kunnen geven.  

Bent u dus zelf iemand die iets met dit onderwerp heeft of kan. Of kent u iemand die iets 

zou willen doen? Dan horen we dat graag. U kunt contact opnemen met : Irma Ottema, 

i.ottema@obase.nl of natuurlijk met de meester of juf van uw kind. 

 

Paascrea  

Vorige week hebben we gecommuniceerd dat we op dinsdagmiddag 11 april een 

Paascrea organiseren. Het bleek echter niet mogelijk om de zwemles voor groep 5 te 

verzetten, waardoor we het besluit hebben genomen om de Paascrea naar de ochtend 

te verschuiven. Dat betekent dat de Paascrea plaatsvindt op dinsdag 11 april van 10.45 

uur tot 12.00 uur.  

 

We zoeken nog hulpouders om dit goed te laten verlopen. Als u wilt helpen, kunt u zich 

aanmelden bij juf Miranda. 

 

Als bijlage vindt u: 

Een flyer van Kibeo. 
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