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‘Waar ieder kind telt!’
Agenda:
Vrijdag 30 maart:
Vrijdag 20 april:
Donderdag 26 april:
Vrijdag 27 april:
Maandag 30 april tot ma 14 mei:
Zondag 13 mei:
Maandag 14 mei:

Goede Vrijdag, iedereen vrij!
Koningsspelen
Afscheid meester Jo
Koningsdag; iedereen vrij
Meivakantie. (Hemelvaart valt hier binnen)
Moederdag
Weer naar school

Wist u dat?
-Het Paasontbijt gezellig verlopen is.
-We de OV bedanken voor de voorbereiding
-We iedereen goede Paasdagen toewensen.
-We elkaar dinsdag 3 april weer zien.

Vriendenboekje kwijt
Mart uit groep 3 is zijn vriendenboekje kwijt en niemand uit zijn klas heeft het gevonden.
Misschien dat iemand uit een andere klas het heeft? Wil degene die het heeft dit dan weer
meenemen naar school? Veel dank!
Koningsspelen groep 5 tot en met 8
Voor alle groepjes hebben we nu begeleiders, wat superfijn! Bedankt voor jullie aanmeldingen !!!

Groepen:
Groep 1/2
Thema Erfgoed.
Dinsdag starten we met het thema erfgoed.
We gaan met de kinderen naar het Zuiderzeemuseum (4 april).
We willen de kinderen laten kennismaken met het museum
en met het leven en de spullen van de mensen die vroeger rond de Zuiderzee woonden.
In de klas willen we een museum maken met oude spullen.
Wie heeft er spullen voor ons die een paar weken in de klas mogen staan?
Bezoek binnenmuseum.
Woensdag 4 april gaan we met de groepen 1/2 naar het museum.
We vertrekken om 10.15 uur vanaf school.
Om 11.45 uur kunt u uw kind weer ophalen bij de uitgang van het binnenmuseum.
Wierdijk 12 Enkhuizen.

Groep 5/6:
Na de paasdagen starten we in groep 5 en 6 met het project
'Hoe was het leven van kinderen vroeger'?
We gaan in het kader van dit project ook een bezoek brengen aan het buitenmuseum.
Groep 5A gaat op dinsdag ochtend 10/4
Groep 5B gaat op dinsdagmiddag 10/4
Groep 6 gaat op vrijdagmiddag 6/4, er is die dag geen gym.
Alle bezoeken vinden plaats onder schooltijd.
We zijn op de gewone schooltijden weer terug op school.
Groep 6
Op 5 april gaan we voor het eerst naar de Schooltuin. Laat u het nog even weten als uw kind om
15.15 uur niet mee loopt naar school maar zelf naar huis gaat?
We komen dus wel iets later op school terug.
Verder is het ook belangrijk dat de kinderen een naambordje maken voor de tuin. Deze hebben ze
op 5 april nodig. Het naambordje kan een grote steen zijn waar de naam
op staat, of een naambordje van hout, of een cd op een stokje.
Op YouTube staan veel ideeën over hoe dit te fabriceren.
Huiswerk voor groep 6:
Maak een schooltuinbordje en neem het mee op 5 april, bijvoorbeeld
een houten naambordje, een grote kei, een bloempot met je naam erop, CD op een stokje enz.
Succes !!!

