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1. Afsluiting vastenactie
Donderavond 22 maart was de afsluiting van
de Vastenactie 2018 Zambia. Het was een
fantastische avond. Zoveel creatieve ideeën,
lekker eten en drinken en mooie ‘werkjes’ van
leerlingen om te verkopen. We willen alle
leerlingen, leerkrachten, de oudervereniging
en ouders bedanken voor hun medewerking!
Met elkaar hebben we weer geld verzameld
voor de Vastenactie en eten voor de
voedselbank. Dank hiervoor. Aan het einde
van de deze nieuwsbrief een aantal foto’s van
deze zeer geslaagde actie!
2. Inzameling voedselbank
Reactie van de voedselbank:
“We hebben vanmorgen 11 kratten
opgehaald. De kratten zijn netjes ingeladen
door enkele leerlingen van groep 8. De
leerlingen hebben goed hun best gedaan”.
Het bericht over jullie inzameling staat
inmiddels online (en op social media):
https://www.voedselbankhouten.com/vanharte-school-zamelt-in-voor-voedselbank/
Hartelijk dank voor jullie actie!

3. Pasen
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.

spellingafspraken of een rekensom. Schrijf het
kommagetal van 3/5 op, of schrijf het woord
”misschien”. Welk groepje is het eerste klaar
en heeft het antwoord goed?

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!
4. Schoolreisje
Nog eventjes en dan zal duidelijk worden waar
we naar toe gaan op schoolreisje… In de
nieuwsbrief van 13 april zullen we de
bestemming onthullen! We hebben
voldoende hulpouders en in de week na 13
april zal er een informatieavond worden
georganiseerd voor de ouders die meegaan.

8. Week van de lentekriebels

5. Wandelen voor water
Als bijlage bij de nieuwsbrief informatie over
Wandelen voor water. De actie die wordt
ondersteund door onze school. Wij zijn nog op
zoek naar extra begeleiding voor
woensdagochtend 4 april voor de groepen 7B
en groep 8.
6. Opruimen Paasversiering
Donderdag 29 maart wordt de paasversiering
opgeruimd. Wilt u komen helpen met het
opruimen van de paasversiering? Dan zien we
u heel graag op donderdag 29 maart om half 2
in de aula. We hopen dan in een half uurtje
klaar te zijn!
7. Estafette en leren....in groep 7b!
Bewegend leren heeft een positief effect op
cognitie of leren. Bewegen helpt de
concentratie te verbeteren van kinderen
waardoor ze beter kunnen rekenen, leren en
lezen. Door verschillende beweegvormen
wordt leren makkelijker en leuker. Daarom
gaan wij op het schoolplein Estafette lopen.
De opdracht kan een woord zijn van de

Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde
van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid
door de geboorte van kuikentjes, lammetjes
en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de
buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil
tussen jongens en meisjes?
De lente is hét moment om aandacht te
besteden aan deze en andere vragen over
relaties en seksualiteit.
Daarom besteedt onze school dit jaar ook
weer aandacht aan de Week van de
Lentekriebels van 19 tot en met 23 maart
2017. Het thema dit jaar is : Anders. Een
thema waarin aandacht aan diversiteit
centraal staat.
Dit thema biedt U als ouder
aanknopingspunten om met uw zoon/dochter
te praten over dit onderwerp, omdat er ook
op school aandacht aan wordt besteed. Het is
voor u, als ouder een mooi moment om te
vragen wat er in de klas besproken is.
De groepen 7 en 8 krijgen in deze week
gastlessen van studenten. Deze studenten zijn

opgeleid door de faculteit geneeskunde om
met de leerlingen te praten over seksualiteit
en relaties. Het doel is om kinderen de juiste
informatie en vaardigheden mee te geven
voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die
past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen
helpt om op een latere leeftijd seksueel
verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek
laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is
voor relationele en seksuele vorming,
jongeren juist later beginnen met seks,
verantwoorde keuzes maken en weerbaarder
zijn.
Heeft u vragen over deze Week, dan kunt u
terecht bij de groepsleerkracht.
Anders!?

9. Week van het geld in groep 3
Vorige week was het de week van het geld. De
vader van Joost en de moeder van Sophie
kwamen herover vertellen in groep 3. Ze
werken namelijk allebei bij een bank. Ze
hadden een mooie PowerPoint gemaakt en
allerlei leuke opdrachten bij zich over munten,
biljetten en over sparen. Het was heel gezellig
maar ook leerzaam. Op het eind verdienden
alle kinderen een prachtig diploma. Bedankt
papa van Joost en mama van Sophie. Wij
vonden het erg leuk dat jullie er waren.

10. Musicus in de klas van groep 5 en 6
Kinderen van groep 5 en 6 kregen opnieuw
een musicus in de klas. Dit maal was het
Pierre Roomenburg, die naast docent ook
professioneel saxofonist is. Wat een mooi

instrument. De kinderen waren erg onder de
indruk.
Nina uit groep 6 mocht zelf ook proberen te
spelen en dat lukte ook nog!!
Dank je wel voor een geslaagde les, Pierre!

11. Palmpasen
Woensdag was het een gezellige drukte in
groep 1 t/m 4. Alle kinderen gingen hun
palmpaasstok versieren. En wat een prachtig
resultaat! Bedankt alle hulpouders die
meegeholpen hebben hierbij. Maar ook alle
ouders bedankt voor het maken van de stok
en het meebrengen van versierselen en
lekkernijen.
Vanochtend hebben de kinderen ven groep ½
een rondje rondom de school gelopen en zijn
de kinderen van groep 3 en 4 naar het Haltna
Huis gegaan om hun stok weg te geven.

12. Schoolvoetbal toernooi
Milou, Ayesha, Elisa, Sophie, Mieke en Anne
Noor uit groep 7A hebben een hele leuke en
sportieve middag gehad! ⚽️⚽️⚽️⚽️
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