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Maandkalender:
13 april

Paasviering op school

14 april

Studiedag team, kinderen vrij

18 april

2e Paasdag, vrij

20 en 21 april

IEP toets, eindtoets basisschool groep 8

22 april

Koningsspelen

23 april t/m 8 mei

Meivakantie

11 mei

koffieochtend

19 mei

Tentoonstelling van het thema, tussen 18 en 19 uur

Wat houdt ons bezig?
In deze periode van versoepelingen rond corona, blijkt dat er toch nog veel kinderen
en volwassenen ziek zijn. Soms een griep, soms corona. We wensen hen allemaal
beterschap en hopen dat zij snel weer op school zullen zijn.
Vrijdag 1 april is de Ramadan gestart, deze duurt tot na zonsondergang op 1 mei.
Een flink aantal kinderen van onze school doet hier aan mee. Dat betekent dat zij
niet eten en drinken zolang het licht is buiten. Wij wensen hen een goede tijd.
Vanaf aanstaande vrijdag zullen juf Chantal en juf Hannelore op vrijdagochtend
groep 5-8 lesgeven. In de middag zullen juf Romy en juf Susan lesgeven aan groep
4-8. Het eerste uur van de middag samen met Ricardo van Sportservice. De kinderen
zullen even moeten wennen aan de nieuwe verdeling maar alle mensen zijn bekend
en we rekenen erop dat zij er samen met de leerkrachten een fijne dag van zullen
maken.

Wij hebben met het doen van de Beweegbingo een volledig
verzorgde Koningsdag gewonnen! Wat het precies inhoudt weten we nog niet maar
het wordt vast heel leuk!

Oudervereniging
De oudervereniging is afgelopen vrijdag bij elkaar geweest, helemaal compleet! Wat
fijn dat er zoveel betrokken ouders zijn.
U heeft van de penningmeester Agnes Stawicka een mail gekregen via Parnassys
over de bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp. Wilt u dit voor uw kinderen in
orde maken?
Enquete
Beste ouders, verzorgers,
Ontzettend bedankt voor het invullen van de enquête.
We hadden onwijs veel reacties binnengekregen!
Hieronder leest u nogmaals de vragen met daaronder de uitslag.
Vragen:
1. Welke activiteit zou u als ouder leuk vinden om te bezoeken op school?
2. Er wordt gedacht om naast de gebruikelijke feesten die op school gevierd worden,
ook een extra feestdag te organiseren om de diversiteit te vieren. Hoe staat u hierin?
3. Ik wil de oudervereniging wel helpen bij…
Antwoorden:
1. Een Informatieavond over een onderwerp zodra het weer mag en de sponsorloop
werden het meest gekozen.
2. Het maakt mij niet uit werd het meeste gekozen.
3. Het organiseren en helpen op school werd het meeste gekozen.
Wij als oudervereniging gaan met uw antwoorden aan de slag om leuke
activiteiten te organiseren!
Renate van de Water

Sponsorloop
Wat een groot succes was de sponsorloop.
De kinderen hebben zich enorm ingezet, en veel belangstellenden en fans hebben
de kinderen aangemoedigd!
De dag was zeer geslaagd, de kinderen hebben ontzettend veel rondes gerend, en
wat was het een feest bij het tellen van de opbrengst van de sponsoring!
De kinderen hebben namelijk met elkaar ongeveer 2000 euro opgehaald! Ongekend
hoog bedrag!

We zijn alle ouders, opa's en oma's, buren, vrienden en anderen heel dankbaar voor
hun bijdrage. Heel hartelijk bedankt!
Dat kan een mooi eindfeest worden.
Namens de Oudervereniging
Renate van de Water

Waar zijn de kinderen mee bezig?
Groep 1-2
De kinderen van groep 1-2 zijn ook bezig met het thema Ridders en Kastelen. Er is een echt
kasteel, er wordt gevouwen, geknutseld, geteld en ook lekker gespeeld.
Op de tentoonstelling van 19 mei om 18 uur kunt u alle werkjes zien! Noteert u de datum
alvast in de agenda?
Groep 3/4

De kinderen hebben vorige week een kroon of een
ridderhelm geknutseld. Op de foto is te zien hoe mooi
ze zijn geworden! Deze week hebben ze een kasteel
gevouwen.
De kinderen kennen al steeds meer woorden over het
kasteel en de ridders en kunnen deze woorden
uitleggen.
De kinderen van groep 4 zijn nu twee
maandagmiddagen bezig geweest met het maken van
een muurkrant. De ene groep heeft het over kastelen en de andere over ridders. Het
is nog best lastig om een muurkrant te maken, maar het gaat ze lukken. Ze leren hoe
ze informatie kunnen opzoeken. In Word kunnen ze dan een stukje hierover typen.
Ze moeten ook een stukje schrijven en zelf plaatjes opzoeken die ze graag op hun
muurkrant willen. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat! Dat kunt u komen bekijken
tijdens de tentoonstelling op 19 mei.
Groep 5,6,7,8
Deze week was juf Hannelore ziek thuis. Af en toe heeft ze toch lesgegeven via
Teams. In de groep wordt gewerkt aan het thema: nieuwe geschiedenis. De kinderen
werken aan tijdbalken en presentaties.
Verder bereidt groep 8 zich voor op de IEP toets. Deze vindt plaats op 20 en 21 april.
We hebben er alle vertrouwen in dat deze leerlingen echt hun best gaan doen om de
toets zo goed mogelijk te maken.

Bij juf Daphne maken de leerlingen van groep 7 en 8 hun eigen musical. Ze schrijven
zelf het script, bedenken de dialogen, de openingsbeelden, dansjes enz. Heel
bijzonder om zo bezig te kunnen zijn met het afscheid en je eigen invloed te kunnen
hebben op het eindresultaat. Af en toe zien wij een glimp van de voorbereidingen, we
worden steeds nieuwsgieriger!

Schoolfruit

Na de meivakantie is er geen levering meer van het schoolfruit. Dat betekent dat u
zelf iedere dag fruit mee moet geven aan de kinderen.
De periode november tot en met april is het Europese schoolfruit gratis voor de
basisscholen. Daarna moet er door de ouders betaald worden. Wij hebben hier als
school niet voor gekozen.

Palmpasen stokken maken in de kerk
Via de school zijn er geen kinderen die zich aangemeld hebben voor de Palmpasen
viering in de kerk a.s. zondag. Mocht je er spijt van hebben dan kun je aanstaande
zaterdag van 14.00-16.00 uur terecht in de consistorie achter de kerk! Palmpasen is
een feestelijke viering die herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Sportservice

Vanaf a.s. vrijdag is de sportservice er van 13 uur tot en met 13-45 uur. Dit in
verband met het vertrek van juf Saskia. De sportinstructeur Ricardo wordt dan
ingezet voor het bewegend leren van spelling en rekenen.

Team Sportservice doet meer dan alleen pauzesport
Het Mega- Sport & Spelfestijn
Op 26 april (Nieuw Vennep) en 3 mei (Hoofddorp) organiseert Team Sportservice
Haarlemmermeer een Mega Sport- en Spelfestijn. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar
kunnen gedurende 2 uur onder andere meedoen met free runnen, air hockey,
voetbal, een stormbaan en diverse clinics. Kijk snel op www.noordhollandactief.nl,
kies jouw gemeente en vul daaronder ‘mega sport’ in, of druk op de onderstaande
link: Het Mega- Sport & Spelfestijn
Het peuter- en kleuter Sport & Spelfestijn
Ben jij tussen de 1 (als je al kunt lopen) en 5 jaar oud? Doe dan mee samen met
jouw vader, moeder, opa en/of oma aan het Peuter en kleuter Sport & Spelfestijn!
Hier kun je samen leuke sporten en spelletjes doen en klimmen en klauteren. Schrijf
je snel in want VOL = VOL Kijk snel op www.noordhollandactief.nl, kies jouw
gemeente en vul daaronder ‘peuter en kleuter’ in, of druk op de onderstaande link:
Het peuter & Kleuter Spelfestijn
De Sportvierdaagse Experience Day
Ook zo benieuwd naar de Sportvierdaagse 2022 van Team Sportservice? Doe dan
mee met de Sportvierdaagse Experience day! Tijdens deze dag kun je beleven wat
je tijdens de Sportvierdaagse 2022 kunt verwachten. Met een eigen teambegeleider
ga je in verschillende groepen sport- en spelactiviteiten beleven. Hierbij moet je
denken aan: clinics, voetbal, tennis, stuntsteppen, een stormbaan en meer!
- Voor een lunch en tussendoortjes wordt gezorgd. - Tijd: 10.00 - 14.30 uur - Leeftijd
6 t/m 14 jaar Kijk snel op www.noordhollandactief.nl, kies jouw gemeente en vul
daaronder ‘Sportvierdaagse’ in of druk op de onderstaande link: Sportvierdaagse
Experience Day

