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We zijn benieuwd en wensen de
kleuters veel plezier bij het beleven
van deze voorstelling!

Sportnieuws
Deze week zijn de meisjes van groep 6 door naar
de volgende voetbalronde.
Schoolvoetbal:
Aanstaande woensdag is het de beurt aan de
jongens uit groep 5 en 6.
De wedstrijden beginnen voor sommige om
14.00uur.
Veel voetbal plezier.

Schaakles
Op het hoofdgebouw wordt er op
dinsdagochtend schaakles gegeven
aan onderbouwleerlingen door
bovenbouwleerlingen.
Dit gebeurt op de Uithof op
vrijdagmorgen. Alle leerlingen zijn
enthousiast en komen regelmatig

Voor alle sportieve kinderen:
Handbalvereniging ASC Najaden(sportpark de
Wierden) nodigt je uit om deel te nemen aan het
schoolhandbaltoernooi 2016.
Wil je meedoen schrijf je dan in op het
inschrijfformulier die in de gang voor de klassen
hangt.
Je kunt je opgeven tot 20 april 2016.

terug met diploma’s. Fijn dat er zo
van elkaar geleerd kan worden!

Feest!!
Voor onze lustrum week, waarin we
vieren dat we alweer 35 jaar
bestaan, zoeken we ouders die ons
willen helpen.
Blinkt u uit in bijv. dans, crea, sport
of een andere leuke hobby en bent u
op woensdag 6 juli beschikbaar?
Geef u dan nu op bij juf Astrid of juf
Saskia!

Gevonden voorwerpen
Onze bak met gevonden voorwerpen puilt weer
helemaal uit.
De laatste week voor de meivakantie gaan we de
bak legen. Spullen die er dan nog liggen gaan
naar een goed doel.

Fruit volgende week:
Komkommer, appel en
bloedsinaasappel
Voorstelling voor de kleuters
Maandag 4 april komt de voorstelling “Aaipet”
bij ons op school.
De kleuters van de groepen 1/2A en 1/2C kijken
’s morgens in het speellokaal naar de
voorstelling,
De groepen 1/2B en groep 1/2D gaan ’s middags
kijken. Groep 1/2D heeft hierover apart
informatie ontvangen i.v.m. het halen en
brengen van de leerlingen.
De voorstelling gaat over twee goochelaars die
van alles uit hun Ipad toveren. En als je alsmaar
door een computer wordt beziggehouden, hoe
zelfstandig groei je dan op? Maakt de Ipad de
wereld juist kleiner of groter? Aaipet is een
hilarische peutervoorstelling, zonder praatjes,
met veel muziek, magie en beweging.
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