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1. Schoolkorfbal
Op woensdagmiddag 4 april wordt er een
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor de
groepen 3, 4, 6 en 8.
Komende weken wordt in de klassen
geïnventariseerd of er genoeg kinderen met
interesse zijn om een team te kunnen vormen.
Mocht uw kind thuis aangeven mee te willen
doen dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht
van uw kind. Als wij teams gaan inschrijven
dan zijn we ook op zoek naar coaches. Als u dit
eventueel zou willen doen voor het team van
uw kind, geef dit dan ook aan bij de leerkracht
van uw kind.
2. Vastenactie voedselbank
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen willen we dit jaar ook voedsel inzamelen
voor de voedselbank van Houten. Vanaf
dinsdag 6 maart zal er in elke klas een krat
staan waarin kinderen voedsel in kunnen
doen. De Voedselbank vraagt vooral om
houdbare producten. Hieronder vindt u een
lijstje van producten die de voedselbank graag
zou willen hebben.
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Pasta, rijst, aardappelpuree,
pastasaus, wereldgerechten ed,
ontbijtkoek, ontbijtgranen, beschuit
en crackers etc,
houdbare melk,
basisproducten als olie, bloem, suiker.

Liever geen conserven hier hebben ze op het
moment genoeg van, ook liever geen koek,
snoep en chips. Alvast bedankt voor u
medewerking.

3. Staking 14 maart
Gisteren hebben wij u via Digiduif
geïnformeerd over de staking van aanstaande
woensdag 14 maart. Groep 4 t/m 7 heeft deze
dag gewoon les. Groep 1 t/m 3 en groep 8 zijn
vrij van school deze dag. Omdat niet alle
groepen aanwezig zijn, zal de geplande
luizencontrole een week opschuiven.
4. Nieuwbouw naast de school
Binnenkort start de nieuwbouw van 8
seniorenwoningen aan de kant van de
Julianastraat. Projectnaam van deze bouw is
“Dubbelzand”. Omwonenden hebben bericht
hiervan gehad, zo ook wij als school. Samen
met het bouwbedrijf Connext BV en de
gemeente zijn wij in overleg zodat wij u als
ouders goed kunnen blijven informeren over
de bewegingen van de bouw ten aanzien van
transport. Wij zullen u ten tijde van de bouw
continu op de hoogte houden vanuit school
als het gaat om de verkeersveiligheid voor u
en uw kinderen. Als bijlage bij de nieuwsbrief
een eerste schrijven vanuit het bouwbedrijf
ter informatie.
5. Voorstelling “The Match”
Op maandag 12 maart gaat groep 8 naar
theater Aan De Slinger voor de voorstelling:

The Match. Deze voorstelling wordt
aangeboden door het Kunst- en Cultuurmenu
van Kunst Centraal. De voorstelling gaat over
sport gecombineerd met dans. Wij zijn heel
benieuwd!
6. Crossfit 1412 kids
Op donderdag 15 maart komen twee coaches
van CrossFit 1412 uit Nieuwegein de
gymlessen van groep 3 t/m 8 verzorgen.
CrossFit is een fitnessprogramma waarbij
verschillende sporten worden gecombineerd
in één trainingsvorm. Daarbinnen is een
speciaal Kidsprogramma wat ontworpen is
voor kinderen en de specifieke
ontwikkelingsbehoefte van deze groep.
CrossFit Kids laat kinderen meer bewegen,
zelfvertrouwen opbouwen en leren opgaan
met anderen door teamwork. Voor meer
informatie kunt u alvast een kijkje nemen op
www.crossfit1412.nl.

7. Opening Vastenactie
Afgelopen dinsdag hadden we in de aula de
opening van de Vastenactie. Angelique en
Toon vertelden over Zambia en over het leven
daar.

Ook lieten ze foto’s en korte filmpjes zien. De
kinderen en de leerkrachten waren onder de
indruk. Ook is er in de aula een hoek ingericht
met spulletjes uit Afrika (Zambia). Kom gerust
even kijken!

8. Nieuwe juffen in groep 6

9. Pasen

Woensdag 7 maart waren juf Karla en juf Karin
in groep 6 i.v.m. de studiedag voor de
bovenbouwleerkrachten. Wat was het een
fijne ochtend en wat hebben de kinderen
maar ook wij veel geleerd! En wat zijn deze
kinderen al zelfstandig!

Donderdag 29 maart staan wij stil bij Pasen. ’s
Morgens hebben we voor de kinderen een
knutselcircuit georganiseerd waarbij de
oudere kinderen de jongere kinderen kunnen
helpen.

Naast het vaste programma was er ook tijd
voor een spelletje en hebben we foto’s
gekeken van 3 jaar geleden. Het was leuk om
deze weer terug te zien. We deden toen voor
het eerst mee met het schoolvoetbaltoernooi
en gingen op schoolreis naar de Linnaeushof.
We leerden lezen, deden mee met de
Kangoeroewedstrijd en gingen op bezoek bij
de boerderij. Wat hebben we gelachen!
Dankjewel groep 6 kinderen voor deze fijne
ochtend, Juf Karla en juf Karin.

Daarna gaat ieder in zijn eigen klas er een
gezellige dag van maken. Om 10.00 uur krijgen
de kinderen van de OV het tien-uurtje. U hoeft
dus voor deze dag géén tienuurtje mee te
geven naar school.
Tijdens onze gebruikelijke paaslunch om 12.00
uur is het de bedoeling dat ieder kind een
mooi versierde (schoenen) doos maakt voor
diegene die hij/zij getrokken heeft en deze
doos vult met wat er op het lootje staat.
De lootjes zullen dinsdag 13 maart mee naar
huis genomen worden. Bij het lootje zit een
begeleidende brief.
Zoals u op de schoolkalender heeft kunnen
lezen sluiten wij om 14.00 uur de dag af en
kan iedereen genieten van een lang
paasweekend!
10. Kangoeroe rekenwedstrijd

Dit jaar gaan er maar liefst 98 kinderen van de
Van Harte school meedoen aan de grootste en
leukste reken- en wiskundewedstrijd van
Nederland. Deze wordt gehouden op
donderdag 15 maart 2018.
Hier nog even alle informatie op een rijtje.


Er zijn drie opgavenversies voor het
basisonderwijs:
* wizFUN: voor groep 3 (12 vragen in
30 minuten) & groep 4 (24 vragen in
60 minuten)
* wizKID: voor groep 5 & 6 (24 vragen
in 50 minuten)
* wizSMART: voor groep 7 & 8 (24
vragen in 50 minuten)








Kosten zijn 3 euro per individuele
deelnemer, deze kosten worden door
de school betaald!
Iedereen heeft prijs: iedereen krijgt
het aandenken, een certificaat, de
special met daarin een aantal
prijsvragen.
De besten van Nederland binnen elke
categorie krijgen een prijs op naam.
De 20 beste deelnemers van groep 7
en van groep 8 en de beste 20
leerlingen van het vmbo (SMARTniveau) gaan door naar de
fantastische finale (in juni).

We hebben er zin in! Je kunt vast oefenen op
www.Kangoeroewedstrijd.nl/oefenen. Veel
succes voor iedereen!
11. Inloopweek
Aankomende week staat de inloopweek op de
kalender. Tijdens deze week kunt u met uw
kind(eren) het schoolwerk in de klas bekijken.
U bent na schooltijd welkom in de klas van uw
kind(eren). Wij houden hiervoor een half uur
aan, zodat leerkrachten daarna verder kunnen
met hun werkzaamheden.

