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2. Schoolreisje

1. Koningsspelen/ sportdag

In de bijlage bij deze nieuwsbrief een apart
schrijven over het schoolreisje! We hebben
vandaag bekend gemaakt waar we naar toe
gaan. Maandagavond om 19.30 uur is er op
een school een informatieavond voor de
hulpouders die meegaan in het lokaal van juf
Karine (groep 7). Zij hebben hiervoor
afgelopen week een uitnodiging ontvangen.

Vandaag hebben de ouders van groep 1 t/m 3
een aparte digiduif ontvangen over
aanstaande vrijdag.

3. Kanjertraining: kleuters en
conflictsituaties.
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Sportdag groep 4 t/m 8
Alle ouders die komen helpen met de
sportdag a.s. vrijdag 20 april, hebben vandaag
als het goed is een programmaboekje
gekregen. In dit boekje staan de groepjes van
kinderen en de speelschema’s. Indien er
vragen zijn over de sportdag, is er aanstaande
woensdag om 12:30 uur een
informatiemoment in het lokaal van meester
Maarten (groep 5).
Omdat de sportdag gekoppeld is aan de
Koningsspelen, zal de lunch verzorgd worden
door de oudervereniging en de plaatselijke
super. Ook het tienuurtje zal verzorgd
worden. De sportdag vindt plaats bij SV
Houten. De kinderen verzamelen dus daar om
8.30 uur. Het programma duurt tot 14.00 uur
(ook voor groep 4).
Omdat de weersvoorspellingen er heel goed
uitzien, willen we u vragen om uw kind(eren)
voldoende drinken mee te geven of een flesje
zodat ze water kunnen bijvullen. Een pet en/of
zonnebrand is ook fijn!

In de kleutergroepen bootsen wij
(conflict)situaties na. Dit doen we met
ondersteuning van de petten en de
diertypetjes die daar bij horen. De
verschillende oefeningen die we doen horen
bij de afspraken: ik ben te vertrouwen, ik help,
niemand speelt de baas, niemand lacht uit en
niemand blijft zielig. We oefenen bijvoorbeeld
dat als iemand vervelend tegen je is, om met
een ander vriendje/ vriendinnetje te spelen.
Gaat de ‘pestvogel’ dan nog door, zeg het dan
te zeggen tegen de juf/ meester. Op deze
manier leren de kinderen eerst zelf hun
conflict op te
lossen.

succes!

5. Luizencontrole

4. Tutorlezen in groep 4 door 7B
De komende weken leest of werkt een aantal
kinderen van groep 4 elke woensdag- en
vrijdagochtend met een tutor uit groep 7b. De
extra leeskilometers zijn nuttig voor de
kinderen uit groep 4 maar ook de kinderen uit
groep 7 leren een hoop over het begeleiden
en ondersteunen van een jongere leerling.
Woensdag zijn we begonnen en wat was het
een

De luizencontrole van deze week is verzet
naar woensdag 16 mei. Er waren te weinig
ouders beschikbaar om de haren te
controleren. De controle is nu op woensdag
16 mei. Bent u in de gelegenheid om te
assisteren, wilt u dit dan aangeven bij de
leerkracht van uw kind(eren). Namens de
oudervereniging alvast bedankt.
6. Lente in groep 3
Het is echt Lente in groep 3. De kinderen zijn
erg druk in de weer geweest met het
zaaigoed. Iedere dag kijken ze letterlijk de
plantjes de grond uit en is het eerste wat ze
doen als ze de klas inkomen kijken of er iets

veranderd is.

Ook hebben ze prachtige kunstwerken
gemaakt die bij de klas hangen. Het zijn hele
mooie bloemenvelden die ze d.m.v. stipjes
gemaakt hebben.

Ze hangen op de ramen bij de gang en zijn het
bekijken waard!
7. Lentebloemenwinkel geopend
Donderdag is de bloemenwinkel geopend in
groep 3. De kinderen hebben de naam zelf
verzonnen, namelijk: Lentebloemenwinkel. Er
zijn al prachtige bloemen, plantjes en

bloemenboekjes verkocht. De mensen aan de
kassa hadden het druk en soms werd er even
iets omgeroepen door de intercom bij de
kassa. We moesten er allemaal erg om lachen
want het galmde door de klas en was grappig.
Het was net echt! Ook het afrekenen deden
de klanten bij de kassa erg goed.

