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3 april
10 april
12 april
16/17 april
18 april
19 april










6 mei



29 maart 2019

Schoolvoetbal jongens
Schoolvoetbal meisjes
Koningsspelen
IEP eindtoets groep 8
Schoolreis
Eerste dag van de meivakantie
(goede vrijdag)
Weer naar school

Thema
Kunst

Beste ouders,
We nodigen u uit om op donderdagmiddag 4 april vanaf 15 uur de kunstwerken
te komen bekijken die we de afgelopen 2 weken gemaakt hebben tijdens ons
kunstproject. In groep 1-2 verfden we de zonnebloemen van Vincent van Gogh. In
groep 4-5-6 hebben de kinderen het zelfportret van Vincent van Gogh
geschilderd. En in groep 7-8 is de sterrennacht geschilderd. U kunt tussen 15 uur
en 15.30 uur een rondje door de school doen om de werken samen met uw kind
te bewonderen.

Onder
bouw

De lente is begonnen en de komende weken staat dit thema centraal. Onze
poppenhoek is veranderd in een tuincentrum. Als u nog spulletjes heeft zoals
grote regenlaarzen, tuinhandschoenen of bijv.(nep) bloemen dan zou het leuk
zijn als die een tijdje in ons tuincentrum mogen staan. De kinderen spelen graag
in deze hoeken. D.m.v. (rollen)spel ontdekken de kinderen wat er in de echte
wereld te beleven is en proberen er zo grip op te krijgen.Er liggen zo veel mogelijk
'echte'materialen zodat ze de echte wereld kunnen nabootsen. De letters b en d
komen aan bod doordat we kennismaken met Ben de worm en Daan de slak.
Op donderdagmiddag 4 april vanaf 15 uur kunt u de kunstwerken bekijken die we
de afgelopen 2 weken gemaakt hebben tijdens ons kunstproject. In groep 1-2
verfden we de zonnebloemen van Vincent van Gogh. We hebben een museum in
de bouwhoek in de kleuterhal. Ook kunt u dan een rondje door de school doen
om de andere werken te bewonderen van de midden- en bovenbouw.

Schoolfruit

Fruitlevering:

1 zak radijsjes

1 banaan

1 peer
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