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Tussentijdse nieuwsbrief maart 2019
1.

Inleidend

Beste ouders,
Hierbij ontvangt u een tussentijdse nieuwsbrief omdat we teveel informatie hebben om te wachten
tot de volgende ‘grote’ nieuwsbrief.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwsbrief, dan lezen of horen we het graag.
Vriendelijke groet,
M.H. Koppert

Kalender versie maart 2019
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 29 maart
Dinsdag 2 april
Vrijdag 12 april

Vrijdag 19 april –
vrijdag 3 mei

Meester- en Juffendag
Elke meester of juf met een eigen groep viert die dag zijn/haar verjaardag
Geen zeemmorgen (dit wordt in het vervolg door een bedrijf gedaan)
Jaarvergadering voor Adviesraad, Oudercommissie en
Medezeggenschapsraad
Koningsontbijt en sponsorloop; ’s middags gewoon lesmiddag groep 5-8
Dit is de laatste vrijdag voor de meivakantie en daarom landelijke dag
voor koningsontbijt en spelen.
Wij willen het dit jaar combineren met onze jaarlijkse sponsorloop voor
het goede doel.
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie
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2.

Informatie van de directie

Rijksmuseum
Vorige week donderdag ging groep 4-8 op bezoek in het Rijksmuseum. Het was een bezoek
waaraan we heel veel mooie herinneringen hebben! De kinderen hebben heel veel gezien en
geleerd.
Een van de kinderen vertelde ons ’s morgens al: juf ik heb de dag van mijn leven! Een ander
zei vandaag nog dat het een onvergetelijke dag was.
Het was jammer dat de terugreis lang duurde, maar gelukkig zijn we daar allemaal weer van
bijgekomen.

Op klasbord staan nog meer prachtige foto’s!
Juf Nagtegaal
Zoals u weet is juf Nagtegaal al geruime tijd afwezig op onze school.
Juf Nagtegaal heeft inmiddels besloten om vervroegd pensioen aan te vragen.
Kindwijs respecteert deze keuze.
Verder wil juf Nagtegaal iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven in de afgelopen
periode.
De komende tijd zullen we ons richten op een passende manier van afscheid nemen van juf
Nagtegaal.
Bedankje uit Hernesseroord
Vorige week vrijdagmiddag bezochten juf Wessels
en
vier
leerlingen
een
afdeling
op
Hernesseroord/Zuidwester. Daar hebben zij op
symbolische wijze het geld overhandigd voor de
belevingstuin. We kregen een
mooi kunstig schaap. Hierbij een
link naar het nieuwsartikel en
enkele foto’s.
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Malawi
In 2019 willen we actie voeren voor het project van (Herkingse) Erik en Margriet Ju in Malawi.
Op 12 april hopen we onze sponsorloop te houden. Wilt u uw kind stimuleren om sponsors te
vinden in de familie of in de buurt? We hopen een prachtig bedrag bij elkaar te sparen.
Onderstaande poster hangt in de school om ons elke dag te herinneren aan ons goede doel
van 2019:
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Gymschoenen
Een verzoek aan de ouders van groep 3-8: graag voor
elk kind een paar gymschoenen (met lichte zool) in de
gymtas. Veel kinderen gymmen nu op blote voeten en
geven zelf aan geen gymschoenen te hebben. U weet
wellicht of dat klopt.
Het gymmen op blote voeten is niet fris maar ook niet
veilig, onze lessen en gymtoestellen zijn daar echt niet
geschikt voor.

Geen screen
Recent heeft de school een grote groene lap aangeschaft.
Deze keer zijn vooral de meesters in hun sas met een stuk
stof. We kunnen met dit greenscreen namelijk hele mooie
filmpjes maken. We gaan nu op zoek naar een Ipad zodat
we de bijbehorende app kunnen gebruiken en de kinderen
kunnen oefenen met deze techniek.

Dank aan de onbekende gever
Vandaag vond ik een prachtige bos voorjaarstakken in mijn werkkamer. Voor zover mijn
plantenkennis toereikend is, schat ik in dat het forsythiatakken zijn.
Ik wil de onbekende gever hartelijk bedanken!
De lege emmer staat weer voor u gereed.

Bladvulling
Als bladvulling hierbij een foto van een mooie
‘oorkonde’ die de school dinsdag ontving van
kinderen uit groep 3-4:
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