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1. Wandelen voor water
Afgelopen woensdag hebben groep 7B en
groep 8 gewandeld voor het goede doel. Zij
hebben namelijk 6 kilometer gewandeld met 6
liter water op de rug. Tijdens de wandeling
hadden we af en toe last van een drupje
regen, maar dat mocht de pret niet drukken.
Net als het voorlopige eindbedrag wat de
kinderen aan sponsorgeld hebben opgehaald,
maar liefst 7000,00 euro! Wat een mooi
bedrag om projecten in ontwikkelingslanden
op te starten, waarbij kinderen kunnen
worden voorzien van veilig drinkwater,
voorlichting en goed sanitair!

2. Fietsen in de fietsenrekken
We zien steeds vaker dat er een lampje of iets
dergelijks kapot is van een fiets, doordat
fietsen niet in de fietsenrekken geplaatst
worden. Graag de fiets van uw zoon/dochter
in de fietsenrekken plaatsen! Dit is ook in alle
klassen besproken. Dank je wel voor jullie
medewerking!
3. Lego Education
Programmeren en het kunnen omgaan met
mechanica wordt in de toekomst steeds
belangrijker. Om de kinderen hier alvast een
beetje kennis mee te laten maken, hebben wij
op school hier verschillende materialen voor
aangeschaft.
Zo gaat de onderbouw aan de slag met
TechMachines van Duplo en hebben zij de
beschikking over Duplo SteamPark.
De bovenbouw gaat aan de slag met Lego
WeDo2.0. Hierbij maken met behulp van de
Lego en de laptop daadwerkelijk aan de slag
met programmeren.
Om dit goed uit te kunnen voeren, hadden de
kinderen van groep 8 donderdagmiddag een
mooie taak: de Lego- en Duplobakken in orde
maken. De Duplo werd uiteraard ook even

getest…. Binnenkort zal dit alles in de
verschillende leerjaren ingezet gaan worden!

Het praktische gedeelte is op woensdag 16
mei.
6. Boerderijbezoek groep 7A

4. Ruilen school T-Shirt
We gaan bijna op schoolreis en het is
belangrijk dat de schoolshirts goed passen op
die dag. Is het shirt van uw kind(eren) te klein?
Dan kunt u op woensdag 18 april tussen 12:00
uur en 12:30 uur komen ruilen in de aula.
5. Verkeersexamen in groep 7
Donderdag hebben beide groepen 7 hun
Verkeers-examen gedaan. Voor het eerst was
deze digitaal. Voorgaande weken hebben wij
in de klas al veel geoefend. En dat heeft er toe
geleid dat alle leerlingen in beide groepen het
Verkeers-examen hebben gehaald.
Gefeliciteerd!

Groep 7a bezocht deze week de
melkveehouderij van de familie Kemp in
Schalkwijk. De boerin leidde ons rond en
vertelde over de stal, het voer, en het melken.
Van hun melk wordt melkpoeder gemaakt, dat
kregen we mee en hebben we thuis kunnen
uitproberen. Een mooie afsluiting van ochtend
was het voeden van vier lammetjes. De
moeder kon dit niet en dus mochten de
kinderen hen om de beurt de fles geven.
7. Lente in groep 3 en oproep
In groep 3 zijn we gestart met het thema
lente. De klas begint er al heel gezellig uit te
zien.

We hebben zelf een bloembollenveld van
hyacinten gemaakt. Ook hebben we veel
zaadjes in potjes gedaan waar hopelijk veel

plantjes uit gaan groeien.

herdenken daarvan, maar ook het vieren van
onze vrijheid. In het boekje staan verhalen in
over verzet, vervolging, de Februaristaking en
de hongerwinter.
Direct na het uitdelen van de boekjes kwamen
de verhalen en vragen. Groep 7a en 7b.

We willen nog een bloemenwinkel maken
zodat we de rekensommen van geld kunnen
gaan combineren met het kopen van
bloemen. We hebben hier veel kunstbloemen
voor nodig. Heeft u thuis nog iets liggen en
niet meer nodig of misschien te leen dan
kunnen wij kunstplantjes en kunstbloemen in
groep 3 goed gebruiken.

8. 4 en 5 mei denkboek
Woensdag is er
op veel scholen
om 10.00 uur
het 4 en 5 mei
Denkboek
uitgepakt. In
het kader van
het jaar van Verzet werd dit boek ontwikkeld
voor de leerlingen van groep 7. Kinderen leren
door dit boekje en de gesprekken na te
denken over de Tweede Wereldoorlog, het

9. Groep 4 in pyjama’s

Van hard werken word je moe... daarom was
het vandaag pyjamadag in groep 4. Onesies,
dekentjes, sloffen, badjassen en knuffels: alles
werd uit de kast getrokken om optimaal te
kunnen relaxen. Toch moest er ook nog
worden gewerkt. Met een hoop coöperatieve
opdrachten was de ochtend niet alleen
relaxed, maar ook nog leerzaam en gezellig!
10. Familiedag
Wij nodigen je uit voor onze Familiedag van de
katholieke kerk!
We organiseren een leuke middag voor jong
en oud. Met leuke workshops, kinderdisco,
inspiratie op het gebied van geloofsopvoeding
en natuurlijk een springkussen.
We hopen jou en je familie te zien op

15 april, 14.00-16.30
Loerikseweg 12

Houten
(meer info @
www.pj23.nl)
11. “Van wie is de koffer?”

12. Thema lentebloemen in groep 1/2
De komende 2 weken werken we over de
lente, de nadruk zal liggen op bloemen. Hoe
groeien ze, hoe heten ze en hoe ruiken ze?
Heeft u nog leuke boekjes of spullen die bij dit
thema passen? De kinderen mogen dit
meenemen naar school. De letter die centraal
staat tijdens dit thema is de letter -t- van tulp.
13. Schoolreis info-avond

Deze week hebben wij in de kleutergroepen
een oude koffer gevonden. Van wie zou deze
koffer zijn? Om te ontdekken van wie deze
koffer was, hebben wij de koffer opengemaakt
en de spullen bekeken. Het waren vooral
spullen van vroeger; een oude trouwfoto, een
speldenkussen, een meetlint en een paar
kistjes met verzamelingen. Er zat ook een
kistje bij dat op slot zat!
Vanmorgen kwam er een brief van Charlie,
met de vraag of wij zijn koffer gevonden
hadden en of hij langs mocht komen. Nou dat
was me wat! Charlie was inderdaad de
eigenaar van deze koffer met herinneringen.
Hij wist de kinderen boeiende verhalen te
vertellen bij de spullen uit de koffer. Vraag het
maar eens na bij uw kind. Dan komen er vast
mooie verhalen van vroeger.

De ouders die als begeleider mee zijn
gevraagd op schoolreis zijn per digiduif op de
hoogte gesteld van een informatieavond
hierover op maandag 16 april van 19:30 uur
tot ongeveer 20:30 uur. Graag doorgeven aan
juf Karine of juf Nienke wanneer u op dit
moment niet aanwezig kunt zijn.

