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Avondvierdaagse
Het is alweer bijna zover! Op
maandag 2 juni start de
Avondvierdaagse van 2014.
Onze enthousiaste ouderraad heeft
vorige week een brief met alle
informatie bij de nieuwsbrief
gevoegd. Hopelijk schrijven veel
leerlingen zich en treffen we lekker
loopweer!

Ongewenst bezoek,
Dit weekend hadden wij onverwachts bezoek
in groep 1/2d. Een echte boef kwam door het
bovenraampje de school in. Hij heeft de
beamer van het plafond getrokken, maar
gelukkig reageerden het alarm en onze
beveiligingsdienst zeer adequaat en wisten ze
hem op de pakken en aan de politie over te
leveren. In de plaatselijke krant werd er een
mooie tekening van gemaakt.

Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei

Boekpromotie
Boekentips van de week
Onderbouw
Mr Finney en het
raadsel in de
bomen - Laurentien
van Oranje en Sieb
Posthuma
Het is herfst en Mr Finney is op
weg naar het bos. Onderweg komt
hij zijn vriend Eekhoorn tegen, die
beukennootjes aan het verzamelen
is. Maar waarom heeft hij er zo
veel? Hebben de andere dieren nu
nog wel genoeg?

Zwangerschapsverlof
Voor juf Marije is deze week haar verdiende
verlof begonnen. Juf Lies zal haar
vervangen. Juf Tessa zal na volgende week
aan haar verlof beginnen. Met de vervanging
voor groep 6 zijn wij nog druk in de weer.
Zodra daar meer over bekend is, laten we het
de betrokken klas en ouders natuurlijk
meteen weten.
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Lente-ontbijt
Do 17 april

In dit nieuwe avontuur ontdekken
Mr Finney en zijn vrienden hoe ze
door te delen beter met elkaar en
met de aarde om kunnen gaan.
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Groep 3,4 en neo1
13 juni
Groep 5 en 6
20 juni
Groep 1 en 2
27 juni
Kamp:
groep 8
7-9 mei
Avond4daagse
2-5 juni
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Middenbouw
Een berg op pootjes Geronimo Stilton

Paasknutselen
Groep 5b heeft vrijdag een ode aan
de kip gebracht. Hieronder ziet u
wat foto’s.

De beroemde
ontdekkingsmuis Abel
Tasmuis heeft een wel heel
bizarre berg gevonden: een
berg die beweegt! Tasmuis wil dit tot op het
bot uitzoeken en Geronimo, Benjamin en
Thea gaan met hem mee naar de IJzige
Vlakte. Maar daar liggen de
afschrikwekkende sneeuwberen op de loer.
Gelukkig krijgen ze hulp van de Eskimuizen.
Een gebeitelde snortriller!

Lente-ontbijt
Do 17 april
Meivakantie
18 april t/m 5 mei
Schoolreisjes:
Groep 7
19 mei
Groep 3,4 en neo1
13 juni

Bovenbouw

Groep 5 en 6
20 juni

De surf-ivalgids Tatiana Mallee en
Cindy Philippo

Groep 1 en 2
27 juni
Kamp:
groep 8
7-9 mei

In de surf-ival
gids, handboek
voor golfsurfers, staat alles wat je nodig hebt
om als beginnende surfer te overleven. Het is
een instructieboek geschreven dóór surfers
vóór surfers. Onlangs is de tweede druk
uitgekomen (vanaf 12 jaar).

Avond4daagse
2-5 juni

Schoolvoetbal
JE1, dat zijn kinderen uit de groepen 5 en 6,
hebben afgelopen woensdag gespeeld en zijn
door naar de volgende ronde! JE2, dat zijn
leerlingen uit de groepen Neo1, 5 en 6
hebben ook fantastisch gespeeld, maar
hebben het niet tot de volgende ronde gered.
De ouders van groep 6 hebben er een hele
gezellige middag van gemaakt, inclusief een
picknick! Leuk om te zien.
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