Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief:
-

Voedselbank
Acties Vastenactie
Cross Fit
Kangoeroe Rekenwedstrijd
‘The Match’
Inloopweek
Cashquiz

1. Krat in de klas voor de Voedselbank
In iedere groep staat een krat waar
voedingsmiddelen voor de Voedselbank in
mogen worden gedaan. Hier is al eerder over
geschreven in de nieuwsbrief. Wat fijn om te
zien dat er al zoveel kinderen iets voor de
Voedselbank hebben meegenomen. Alvast
heel erg bedankt! De komende week tot
donderdagavond 22 maart als de Vastenactie
markt is kunt u hiervoor nog iets inleveren. De
markt is van 18.30 tot 19.30 uur!

2. Nieuwbouw naast de school
Er is iets eerder begonnen met de aanvoer van
zand en de Nutsaansluitingen zullen de
volgende week gemaakt worden, zo is nu te
verwachten. Er wordt verwacht dat donderdag
22 maart aanstaande de eerste heipalen
gemaakt gaan worden en dat de aanvoer van

16-3-2018

nummer 26

de heistelling woensdag middag of
donderdagmorgen heel vroeg zal
plaatsvinden. Gedurende een aantal uren
rond de aanvoer van de stelling zal de
Koningin Julianastraat afgesloten zijn, al was
het slechts vanwege de breedte van het
transport. Het heiwerk (dat geen
geluidsoverlast zal geven) zal ongeveer een
week in beslag nemen en gedurende die week
zullen regelmatig betonwagens op en neer
rijden.
3. Gastles in groep 1 t/m 3
De opa en oma van Rens (groep 1/2) hebben
drie jaar in Zambia gewoond. Zij kwamen
hierover vertellen voor de groepen 1-2 en 3.
Zij lieten filmpjes en foto’s zien uit dit land.
We hebben met elkaar een Afrikaans liedje
gezongen. Sommige leerlingen hebben
ervaren hoe het is om met ‘iets’ op je hoofd te
lopen. Dat is best lastig! Zeker een grote
schaal met bananen. Het was een leerzame en
mooie presentatie voor alle kinderen en de
leerkrachten.

4. Voorstelling “The Match”
Op maandag 12 maart is groep 8 naar de
voorstelling: The Match geweest. In deze
voorstelling werd een voetbalwedstrijd
uitgebeeld door middel van dans. Er kwamen
verschillende dansen voorbij, zoals Jazz, Latin,
Klassiek en Streetdance. Na afloop van de
voorstelling was het ook voor het publiek om
eens even flink te bewegen. Samen hebben
we een korte dans uitgevoerd over een
voetbalwedstrijd. Het was een leuke
voorstelling!

van Suze, Robine, Flore en Esmée
gewonnen. Gefeliciteerd dames!
6. Moestuintjes voor Zambia

Groep 6 is druk bezig met het
voorbereiden van de Vastenmarkt. Fleur

5. De Cashquiz

Afgelopen
dinsdag
kwamen er in
groep 6 twee
gastsprekers
van de ING om
een quiz met de
kinderen te
spelen, dit in
kader van de
week van het
geld. De
kinderen gingen
in zes groepen
aan de slag met
de quiz. Super
leuk! Tijdens de
quiz konden de
kinderen geld
verdienen met
het goede
antwoord. Uiteindelijk heeft het groepje

had twee dozen vol moestuintjes
meegenomen en deze hebben wij met de
hele klas geplant. De komende week staan
de moestuintjes in de klas om te groeien
en op donderdag zullen ze worden
verkocht op de Vastenmarkt!

7. Luizencontrole
Afgelopen woensdag zijn de groepen 4 t/m 7
op luis gecontroleerd. Aankomende woensdag
zullen de groepen 1 t/m 3 en groep 8 worden
gecontroleerd.

8. Gymles door CrossFit1412
Donderdag kregen wij tijdens de gym een
crossfit les. Joost en Kelsey, twee trainers van
CrossFit1412 uit Nieuwegein gaven deze les.

en dan lukt het
gewoon!

CrossFit is een fitnessprogramma waarbij
verschillende sporten worden gecombineerd
tot één trainingsvorm. Voor meer informatie
kunt u terecht op www.crossfit1412.nl .

De les bestond uit drie onderdelen:
1. Spel “boeren en houthakkers”
2. Toes to ring: met je voeten de ringen
raken
3. Boxjumps: springen met twee benen
tegelijk op een verhoging.

Het was heel intensief en we waren behoorlijk
moe. Maar wat hebben we een leuke gymles
gehad!

Oefenenoefenenoefenen

Ook groep 3 heeft geweldig genoten van de
les! Eerst deden we spelletjes waarbij we
beren, apen en krabben waren. Daarna gingen
we ons verdelen en moesten we o.a. klimmen
en springen waarbij we onze spieren goed
moesten gebruiken. Dankjewel Joost en
Kelsey, wij vonden het erg leuk!

papieren moesten wij heel precies vouwen in
L-profielen. We moesten eerst 12 strookjes
aan elkaar plakken in een kubus en zo steeds
door zodat het een hele hoge toren werd.
Door groep 7B

10. Inloopweek in groep 3
Deze week was het inloopweek. Wat fijn dat
er zoveel papa’s, mama’s, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s even in de klas kwamen kijken
naar de werkjes, de schriften en de
themahoek. De kinderen waren de trotse
vertellers!

9. Techniek in groep 7B

11. Pasen

We moesten
torens bouwen
van papier bij
natuur en
techniek. Je
moest werken
met Lprofielen. De
papieren
waren op maat gesneden door de juf en die

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 hierbij
helpen.
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 zijn afgelopen dinsdag 13 maart
mee naar huis genomen. Bij het lootje zit een
begeleidende brief.
Wij zijn nog op zoek naar hulpouders voor de
groepen 1 t/m 4 om te ondersteunen bij het
versieren van de Palmpasen stokken op
woensdagochtend 21 maart om 8.30 uur.
Daarnaast zoeken wij ook nog ouders die op
vrijdagochtend 23 maart mee kunnen lopen
naar het Haltnahuis. We vertrekken om 10.00
uur. Als u in de gelegenheid bent, meldt u zich
dan aan bij de leerkracht van uw kind.

13. Nieuwe onderwijsassistent

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!

Vanaf aanstaande maandag zal Ineke
Biegstraaten ons team komen versterken voor
20 uur per week als onderwijsassistent. Zij zal
op de maandag, dinsdag en donderdag bij ons
op school zijn. De komende periode vooral ter
ondersteuning van de groepen 1 t/m 4. Wij
zijn blij met deze extra ondersteuning voor de
rest van het schooljaar.

12. Kangoeroe rekenwedstrijd

14. Aanmelding Avondvierdaagse

In de groepen 3 tot en met 8 hebben
afgelopen donderdag veel kinderen
meegedaan met deze rekenwedstrijd. Wat
was het pittig! In groep 3 durfden 9 kinderen
het aan om mee te doen en de anderen waren
heel erg stil met ander rekenwerk bezig. Wat
een kanjers allemaal!

Als bijlage bij de nieuwsbrief de
aanmeldformulieren voor de avondvierdaagse
van dit schooljaar. U kunt uw kind(eren)
inschrijven op donderdagavond aanstaande
op school tijdens de Vastenactie markt vanaf
18.30 uur. Er is een formulier voor kleuters en
een apart formulier vanaf groep 3.
15. Voetbalclinic groep 1/2
Donderdag zijn er 2 trainers van S.V. Houten
bij ons op school geweest. Zij hebben met de
kleuters verschillende voetbalspelletjes
gedaan in de speelzaal. Dit gebeurde in kleine
groepjes van ongeveer 9 kinderen. De
kinderen vonden het erg leuk!

