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Na de meivakantie starten wij weer met de natuurgroep. Een
aantal ouders heeft vorig jaar al deelgenomen en samen
hebben zij al heel veel kunnen betekenen voor ons speerpunt
natuur!
Heeft u ook affiniteit met natuur en zin om mee te denken
over hoe wij ons kindcentrum nog verder kunnen ontwikkelen
op dit gebied? Dan kunnen wij u gebruiken!
Meester Niels zal de eerste bijeenkomst organiseren dit zal op
een dindag of een woensdag zijn.
De groep zal zich bezig gaan houden met het verder
vormgeven van de leertuin.
Wilt u meedoen of meedenken? Laat het meester Niels of juf
Adrienne weten. Alvast bedankt!

19 april
Start meivakantie
27 april
Koningsdag
4 mei
Dodenherdenking
5 mei
Bevrijdingsdag
6 mei
Weer naar school
20,21,22 mei
Schoolkamp gr 5 t/m 8

Vanochtend tijdens de paasviering hebben alle leerlingen geleerd over nieuw leven en groeien.
Net als vorig jaar hebben de kinderen weer zaadjes gekregen en is hen verteld hoe zij daar zelf een
mooie zonnebloem uit kunnen laten groeien. Ook dit jaar voor alle kinderen de kans om hiermee
een prijsje te winnen. De wedstrijd duurt tot aan de laatste week voor de zomervakantie en dan
zullen wij kijken wie de grootste zonnebloem heeft! Houdt u ons weer op de hoogte van de
vorderingen?

Vandaag hebben samen Pasen gevierd. De kinderen hebben samen met de juffen gezorgd voor
een mooie en gezellige viering. Daarna
hebben wij buiten buiten in de patio
genoten van een heerlijke paaslunch.
We hebben het getroffen!
Dank aan de ouders die geholpen hebben
om dit mogelijk te maken.

De Palmpasenviering in de kerk was ook dit
jaar weer geslaagd. Graag ontvangen wij na
de vakantie weer alle stokken terug zodat
wij die weer netjes kunnen opbergen. Het
vriendelijke verzoek om de stokken weer
helemaal kaal in te leveren!

Enige tijd geleden zijn alle sanitaire voorzieningen
vervangen in de school. Een aantal dingen waren
nog niet naar wens of werkten niet goed. Vandaag
zijn de deze laatste aanpassingen gedaan. Nu
hebben alle toiletten luchtverfrissers,
zeeppompen aan de muur en papieren
handdoekjes. Lekker fris voor al onze kinderen!

Deze week was alweer de laatste week van
het schoolfruitproject.
Dat betekent dat u na de meivakantie weer
zelf voor fruit moet zorgen op de maandag,
woensdag en vrijdagochtend.
Alle leerlingen en leerkrachten hebben
weer twintig weken mogen genieten!
Volgend jaar hopen wij opnieuw ingeloot
te worden. Dat is nu all vijf jaar op een rij
gelukt.

Na de meivakantie start alweer het laatste blok
voor de JeugdSportPas. De inschrijving is inmiddels
geopend. Voor € 11,00 kunnen kinderen vier keer
meedoen met onder andere atletiek, squash,
korfbal en judo. Hou de site in de gaten, want
mogelijk komen er nog andere leuke sporten bij.
Inschrijven kan online via: https://haarlemmermeer.inschrijventeamsportservice.nl/

Neem op 16 juni samen met je kind deel aan de Major Family Obstacle Run bij de
Toolenburgerplas in Hoofddorp. Overwin samen met je kind(eren) de obstakels! Laat je verrassen
door hun enthousiasme, door wat ze kunnen en door de trotse gezichten bij het passeren van de
finish. De Major Family Obstacle Run is een off-road parcours van 3 of 6 km met 25 unieke
obstakels. Beleef de ultieme (vader)dag op 16 juni. Stel jezelf en je kids op de proef met kracht,
behendigheid en natuurlijk baggervette fun. Kinderen vanaf 5 jaar mogen samen met een
volwassene deelnemen. Bekijk voor alle informatie en om in te schrijven:
http://www.major-run.nl/family/

Fijne Paasdagen en fijne vakantie!!

